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Food Factory  
of the Future (F3)
Innovatieve pasteurisatietechnieken bieden  
perspectief

De ontwikkeling van innovatieve pasteurisatietechnieken als 
hogedruk, microgolven en pulserend elektrisch veld passen  
binnen het Food Factory of the Future (F3)-project. Sprekers 
van de machinefabrikant Dymogroup en het Duitse Instituut 
voor Voedingstechnologie DIL maakten dit duidelijk tijdens  
een drukbezocht seminarie van het F3-project en Food Pilot. 
Producttesten bepalen uiteindelijk de beste keuze.

zijn informatisering (Digital Factory) en auto-
matisering (Smart Production). Deze projec-
ten worden gecoördineerd door Agoria en 
Sirris.

World Class Production
Het F3-project en Food Pilot organiseerden 
op 29 april een workshop rond innovatieve 
technologieën voor pasteurisatie van vloei-
stoffen in de congresruimte van Food Pilot in 
Melle. De live demonstratie van microgolf-
technologie en een smaaktest maakten de 
middag compleet. 
Als inleiding op de presentaties over hoge-
druk-, microgolf- en pulserende elektrische 
veldtechnologie presenteerde Lieselotte Geer-
ts, projectmanager World Class Production 
bij Flanders’ FOOD, een overzicht van de 
technologieën binnen World Class Produc- 
tion en hun mogelijkheden in de voedings- 
industrie. Pulserend elektrisch veld, UV-C  
en infrarood licht en koud plasma technologie 
zijn veelbelovende technologieën voor opper-
vlaktereiniging in de productie. Toepassingen 
lopen uiteen van het decontamineren van 
deksels of folies voor verpakkingen en het 
ontsmetten van transportbanden tot het 
doden van schimmels op cake of het verbete-
ren van de kleur, voedingswaarde en houd-
baarheid van broccoli. Voorkomen van nabe-
smetting is mogelijk door messen voor het 
snijden van producten te vervangen door een 
waterjet-straal. De website www.f-3.be geeft 
een uitgebreide toelichting op de technieken. 

Het doel van het F3-project is het transforme-
ren van voedingsbedrijven in Food Factories 
of the Future. Agoria, de sectorfederatie voor 
de technologische industrie, haar technolo-
gisch onderzoekscentrum Sirris en Flanders’ 
FOOD, het innovatieplatform van de voe-
dingsmiddelenindustrie, werken hierin samen 
met het Agentschap Ondernemen. World 
Class Production is een van de pijlers van de 

Demo en smaaktesten 

voedselfabriek van de toekomst. Hieronder 
vallen innovatieve technologieën voor milde 
conservering (verlengen van de houdbaarheid 
met beter behoud van kleur, smaak en nu- 
triënten), fysische decontaminatie van instal-
laties en het terugdringen van nabesmettin-
gen door het gebruik van alternatieven voor 
messen. Flanders’ FOOD coördineert de pro-
jecten op dit terrein. De twee andere pijlers 

De live demonstratie van microgolfpasteuri-
satie van appelsiensap en ketchup met de 
Monoheat 2 kW door Stijn Olyslaegers van 
Dymogroup tussen de lezingen door, toon-
de de mogelijkheden van deze innovatieve 
pasteurisatietechniek. Een smaaktest van 
appelsiensap en een zuiveldrank met fruit 
gepasteuriseerd door hogedruk, pulseren-
de elektrische velden en conventioneel 
maakte duidelijk dat innovatieve technieken 
de voorkeur krijgen. Lieselotte Geerts van 
Flanders’ FOOD: “De mening van het 

publiek werd bevestigd bij de officiële 
smaaktest daags nadien. Hierbij werden de 
sappen geproefd door een getraind smaak-
panel. Bij het appelsiensap is er een lichte 
voorkeur voor het PEF-behandelde sap, 
maar de resultaten liggen vrij dicht bij 
elkaar. Het banaan-sinaas zuiveldrankje 
daarentegen, scoort beduidend beter op 
mondgevoel en smaak bij gebruik van hoge 
druk of PEF als pasteurisatietechniek.”
 
www.f-3.be
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Bijzonder interessant zijn de factsheets die 
vanuit het innovatieplatform van de voedings-
middelenindustrie leveranciersonafhankelijke 
informatie geven. 

Microgolftechnologie
Bij microgolven vindt de opwarming plaats 
doordat polaire watermoleculen in een pro-
duct door een veranderend polair veld van 
richting veranderen. In industriële installaties 
treedt dit niet minder dan circa 2,45 miljard 
keer per seconde op, vertelt Stijn Olyslaegers 
van Dymogroup. Microgolfverhitting – met 
het product zelf als de bron – verschilt dus 
sterk van klassieke verhitting, waarbij een 
product vanuit een externe hittebron wordt 
opgewarmd. Energieoverdracht door micro-
golven gebeurt tegen lichtsnelheid, in tegen-
stelling tot de klassieke verhitting die relatief 
traag verloopt. De efficiëntie van microgolf-
verhitting bedraagt al gauw 50 tot 95%, waar-
door het energieverbruik lager is. “Het hoge 
rendement is alleen mogelijk door een zo pro-
ductspecifiek mogelijk ontwerp van de indus-
triële microgolfinstallatie”, legt Olyslaegers uit.
Een ander belangrijk voordeel is dat bij indus-
triële verhitting de producttemperratuur zo 
nauwkeurig is te regelen dat de ingestelde 
temperatuur gelijk is aan de producttempera-
tuur. Bij klassieke verhitting is er steeds een 
temperatuurgradiënt tussen de kern en het 
productoppervlak nodig. Volgens Olyslaegers 
is de stand van microgolftechnologie inmid-
dels zo ver dat een betrouwbaar industrieel 
geautomatiseerd proces mogelijk is. Door het 
in serie of parallel koppelen van enkele micro-
golfgeneratoren van Dymogroup is een capa-
citeit van 1000 liter per uur haalbaar. Het pro-
ces kan CO2-neutraal gebeuren, indien voor 
groene stroom wordt gekozen. 

Pulserende elektrische velden
Pulserende elektrische velden (20-80kV/cm 
voor een aantal µs) perforeren microbiële cel-
len, waardoor deze niet meer verder kunnen 
groeien. De kleur, textuur, smaak/geur, voe-
dingswaarde van de producten blijven zo 
goed mogelijk intact. In-line processing is 
mogelijk. Door de korte procestijden is de 

energiekost laag. Sterilisatie kan, terwijl het 
product minimaal wordt verhit (70-80°C).
Volgens promovendus Claudia Siemer van het 
Duitse Instituut voor Voedingstechnologie 
DIL heeft de technologie die geschikt is voor 
verpompbare producten, geen effect op enzy-
men. Belangrijke procesfactoren zijn de sterk-
te van het veld, alsook behandelingstijd, fre-
quentie, benodigde energie en temperatuur. 
Productparameters zijn de geleidbaarheid, 
zuurtegraad en samenstelling. Voor een log 
5-reductie (factor 10.000) van E. coli in ana-
nassap volstaan een veldsterkte van 12,2 kV/
cm en een specifieke energie van 137,4 kJ/kg. 
Sporen kunnen in combinatie met hitte wor-
den afgedood. Installaties die DIL ontwikkel-
de samen met Elea hebben vermogens tot 80 
kW. Hiermee kunnen micro-organismen bij 
een capaciteit van 5000 liter per uur worden 
geïnactiveerd. Voor droge stof is op een band-
breedte van 1 meter een capaciteit mogelijk 
van 50 ton per uur. 

Dymogroup demonstreerde een microgolfinstallatie.

Het talrijk opgekomen publiek keek belangstellend toe. 
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Hogedruktechnologie
Bij hogedruktechnologie (100-800 MPa) wor-
den voorverpakte producten in een drukvat 
behandeld. Een semi-automatisch proces is 
mogelijk. De druk wordt verhoogd door 
vloeistof (meestal water) in het drukvat te 
pompen. Hierdoor krijgt het product overal 
dezelfde drukbehandeling. Micro-organismen 
en enzymen worden geïnactiveerd. “Er zal een 
kleine temperatuurstijging van 3-6°C per 100 
MPa optreden”, verklaart Siemer. Ook is er 
een volumeverkleining van 10-20%, maar 
deze is reversibel. Na enkele minuten wordt 
de druk terug omlaag gebracht en is het pro-
ces afgerond. Belangrijke voordelen zijn de 
inactivatie van micro-organismen (schim-
mels, gisten, bacteriën en pathogenen) en 
enzymen. De houdbaarheid kan verlengd 
worden tot een factor vier. De kleur, textuur, 
smaak, geur en voedingswaarde blijven 
behouden. Dankzij de behandeling in de  
verpakking is geen nabesmetting mogelijk.  
De technologie is geschikt voor alle produc-
ten, behalve als deze veel lucht bevatten zoals 
champignons en brood. Groenten en fruit 
(29% van de installaties), vleesproducten 
(26%), sappen en dranken (14%) en vispro-
ducten (13%) zijn de voornaamste producten, 
verwijst Siemer naar cijfers van fabrikant 
Hiperbaric. In 2012 waren er volgens dit 
bedrijf wereldwijd 200 hogedrukinstallaties  
in gebruik.
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R&D and gastronomy
Met een team van productontwikkelaars en culinair adviseurs 
werken wij samen aan de koelverse oplossing voor morgen. 
De authentieke smaak en het gebruiksgemak van onze 
producten zijn de belangrijkste randvoorwaarden in het 
productontwikkelingsproces. 
Wij ervaren, door ons contact met de culinaire professionals 
uit de Europese gastronomie, de trends en topics die leidend 
zijn binnen deze markt. De feedback die wij van hen krijgen 
vormt nieuwe input voor ons productontwikkelingsproces. Onze 
R&D afdeling maakt daarbij de vertaalslag naar partners in de 
industrie. De proefkeuken in Sleeuwijk is bij uitstek de plaats 
waar industrie & gastronomie samenkomen: de koelverse Bresc 
oplossing op maat gemaakt. We delen onze gastronomische 
kennis en kijken waar onze producten hun toepassingen kunnen 
vinden in het proces van onze partners.
 
Natuurlijke smaakmakers
Een van de belangrijkste trends van de afgelopen jaren is het 
gebruik	
�   van	
�   natuurlijke	
�   smaakmakers.	
�   Zwarte	
�   knofl	
�   ook	
�   is	
�   binnen	
�   

deze trend dé nieuwe smaak van de culinaire professional.
Dit product ontstaat door een fermentatieproces van 30 
tot	
�    40	
�    dagen.	
�    De	
�    structuur	
�    van	
�    de	
�    knofl	
�   ook	
�    wordt	
�    hierdoor	
�   

smeuïg en zacht. Het fermentatieproces zorgt tevens voor 
een zoete, bouillonachtige smaak en voor de verkleuring van 
de	
�   knofl	
�   ooktenen	
�   van	
�   	
�   wit	
�   naar	
�   zwart.	
�   Zwarte	
�   knofl	
�   ook	
�   behoort	
�   

zodoende tot de zogeheten vijfde smaak: umami. Umami 
versterkt	
�   de	
�   hartige,	
�   zoute	
�   en	
�   zoete	
�   smaken.	
�   Zwarte	
�   knofl	
�   ook	
�   is	
�   

door deze eigenschappen een natuurlijke smaakversterker en 
vindt vooral zijn toepassing in soepen en sauzen.

Foodpairing
Naast inspiratie vanuit de gastronomie zijn wij actief met unieke 
smaakcombinaties	
�   vanuit	
�   Foodpairing.	
�   Onze	
�   knofl	
�   ookpuree	
�   en	
�   

knofl	
�   ookstukjes	
�   zijn	
�   op	
�   moleculair	
�   niveau	
�   geanalyseerd	
�   en

gevisualiseerd in de Foodpairing tree. Het is een innovatieve 
manier om mondiale smaken van producten met elkaar te 
combineren. Er ontstaan door dit proces van smaakcombinaties 
samenstellingen die alle verwachtingen overtreffen en geheel 
nieuwe toepassingen voor producten waarbij ‘anders denken’ 
wordt gestimuleerd.
 
Intrafood
Op de Intrafood beurs in Kortrijk laten wij de industrie & 
gastronomie elkaar ontmoeten. Graag laten wij u kennis maken 
met de Europese culinaire trends, doorvertaald door onze 
R&D afdeling naar op maat gemaakte concepten voor onze 
partners. Alles draait hierbij om koelverse, authentieke smaken 
en constante kwaliteit.
 
Ontmoet ons op de Intrafood in Kortrijk op 17 en 18 september 
2014, standnummer 614.
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- advertorial -

Bresc	
�   is	
�   de	
�   koelverse	
�   knofl	
�   ook-	
�   en	
�   kruidenspecialist;	
�   altijd	
�   op	
�   zoek	
�   naar	
�   nieuwe	
�   smaaksensaties,	
�   nieuwe	
�   concepten	
�   en	
�   verschillende	
�   
toepassingsmogelijkheden	
�    om	
�   de	
�    chef	
�    behulpzaam	
�    te	
�    zijn.	
�   Met	
�    ruim	
�    20	
�    jaar	
�    ervaring	
�    in	
�    de	
�   wereld	
�    van	
�    koelverse	
�    knofl	
�   ook	
�    en	
�   
kruiden	
�    zijn	
�    wij	
�    internationaal	
�    actief	
�    in	
�    landen	
�    als	
�    België,	
�    Duitsland,	
�    Frankrijk,	
�    Zweden	
�    en	
�    Zwitserland.	
�    Wij	
�    staan	
�    op	
�    bekende	
�   
gastronomiebeurzen	
�   waar	
�   wij	
�   inspireren	
�   en	
�   geïnspireerd	
�   worden	
�   door	
�   de	
�   culinaire	
�   professionals.
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