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Perspectieven voor 
rookcondensaten 
Vanuit het streven naar standaardisatie en duurzaamheid is 
meer inzicht in de rookprocessen nodig. Voor- en nadelen  
van de rooktechnieken voor de sensorische kwaliteit, maar ook 
de voedselveiligheid en duurzaamheid van producten moeten 
helderder. De nieuwe Europese wetgeving biedt perspectieven 
voor rookcondensaten. Begin 2015 start het Flanders’ FOOD 
Liquidsmoke-project. 

Aan de basis van het Liquidsmoke-project 
binnen Flanders’ FOOD ligt een ontmoe-
ting tijdens de IFFA 2013 tussen Ahrend 
Buckers, technical sales manager Benelux 
bij Smoky Light, met de huidige projectlei-
der Jim Van Durme. Laatstgenoemde is 
hoofd onderzoeksgroep Moleculaire 
Geurchemie, KULeuven Campus KAHO 
Sint-Lieven. Smoky Light vertegenwoordigt 

de Amerikaanse leverancier van innovatie-
ve rookcondensaattechnologie Red Arrow. 
Buckers: “In een gesprek op deze toonaan-
gevende internationale beurs voor de vlees-
industrie gaf ik hem de nodige achter-
grondinformatie en is blijkbaar zijn interes-
se gewekt in het gebruik van natuurlijke 
rookcondensaten voor het roken van 
levensmiddelen.” 

De Vlaamse vleeswarenindustrie streeft 
continu naar het produceren van lekkere, 
gezonde en veilige levensmiddelen die, 
meer nog dan vroeger, duurzaam worden 
bereid. 

Standaardisatie
Een belangrijk voordeel van het gebruik van 
natuurlijke rookcondensaten in een geslo-
ten systeem zonder vuurhaard is, dat er 
geen rook- en geuremissie is waardoor 
naverbranders en/of andere investeringen 
overbodig zijn. Meestal kan er gebruik wor-
den gemaakt van het huidige systeem voor 
roken, waardoor feitelijk ambachtelijk 
gerookt wordt zonder vuur, as, teer en emis-
sies. Omdat het computergestuurde rook-
proces volledig wordt gecontroleerd, blijven 
verschillen tussen batches, zoals die ont-
staan bij het traditionele roken, achterwege. 
“Roken is nu nog vaak een proces waarbij 
hout wordt verbrand en de rook voor de 
nodige smaak en kleur van het product 
zorgt”, benadrukt Buckers.  
“Het vakmanschap berust op de kennis van 
de ervaren meesterroker. Traditionele rook-
processen zijn afhankelijk van zijn ingre-
pen, waarbij het soort, de kwaliteit en met 
name de relatieve vochtigheid van het hout 
van belang is. En dan hebben we het nog 
niet eens over de onregelmatige hoeveel-
heid zuurstof tijdens het verbrandingspro-
ces. Bij de productie van rookcondensaten 
worden al deze parameters gecontroleerd 
en gestandaardiseerd”, legt Buckers uit. 

Rook(re)generatie is eenvoudig in te zetten zonder grote aanpassingen aan infrastructuur.
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 Sinds september 2014 zijn strengere normen van kracht voor PAK’s in gerookte producten. 

‘Positieve lijst primaire  
rookaroma’s van kracht’

Emissies 
Bovendien komen de veiligheids- en  
milieuaspecten steeds meer in de belang-
stelling. “Rookmeesters werken in een roke-
rige omgeving met het fijnstof van zaagsel. 
Ook is er explosiegevaar en gloeiend houts-
kool, as en teer moeten worden verwijderd”, 
weet Buckers.
Daarnaast veroorzaken traditionele rook-
processen in vergelijking met het gebruik 
van rookcondensaten meer geur- en water- 
emissies. Uit onderzoek van het Duitse 
onderzoeksinstituut DIL naar de voetaf-
druk van de CO₂-belasting op gerookte 
producten met wrijvingrook, houtspaan-
derrook en gegenereerde rook uit rookcon-
densaat blijkt dat het roken met geregene-
reerde rook uit rookcondensaat 60,62% 
minder CO₂-belasting geeft ten opzichte 
van wrijvingrook en 83,68% minder 
CO₂-belasting ten opzichte van houtspaan-
derrook. Klachten uit de naaste omgeving 
van de rokerij bij het traditioneel roken 
hebben vooral betrekking op geuremissies. 
Wateremissies zijn het gevolg van het rook-
proces. Tijdens het traditionele roken en 
bijhorende droogprocessen zetten vooral 
organische componenten (vet, teer en rook) 
zich af op de binnenkant van de installatie. 
“Die komen tijdens het reinigen van de 
rookkasten, waarbij doorgaans sterk alkali-
sche reinigingsmiddelen worden gebruikt, 
terecht in het waswater”, zegt Buckers.

Voedselveiligheid
Uit voedselveiligheidsoogpunt vragen bij 
traditionele rookprocessen vooral de PAK’s 
in de rook aandacht. Om die reden gelden 
vanaf september 2014 strengere normen 
voor benzo(a)pyreen, max. 2 microgram 
per kilogram (was 5 microgram) en het 
totaal van vier PAK’s (benzo(a)anthracene, 
benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen en 
chryseen) mag hoogstens 12 microgram per 
kilogram bedragen (was 30 microgram).  
De technical sales manager verwijst naar 
Verordening (EG) Nr. 1881/2006 van 19 
december 2006 tot vaststelling van de maxi-
mumgehalten aan bepaalde verontreinigin-

gen in levensmiddelen, gepubliceerd in 
augustus 2011. In één adem noemt Buckers 
de op 10 december 2013 goedgekeurde EU 
uitvoeringsverordening Nr. 1321/2013 tot 
vaststelling van de positieve EU-lijst van 
toegelaten primaire rookaroma’s, met stren-
ge voedselveiligheidspecificaties in of op 
levensmiddelen. Ook de maximale concen-
traties van toegestane rookaroma’s voor ver-
schillende productcategorieën zijn vermeld. 
De verordening is sinds 1 januari 2014 van 
kracht en Buckers juicht dit alleen maar toe. 
“Tien jaar geleden plaatste de Europese 
voedselveiligheidsautoriteit EFSA nog 
vraagtekens bij het gebruik van rookcon-
densaten. Rookcondensaten mochten des-

tijds in principe onbeperkt worden gebruikt 
en - eerlijk is eerlijk - daar waren ook een 
paar vreemde rookproducenten bij. Nu 
weten we zeker dat de overgebleven rook-
producenten veilige voedingsmiddelen 
opleveren.” 
Buckers beklemtoont dat voor het gebruik 
van rookcondensaten voor het roken van 
een product in een rookwolk géén maxima-
le concentraties van toepassing zijn. “We 
spreken dan over een ambachtelijk rook-

proces (GMP) waarbij het eindproduct een 
gerookt product is.” Op de ingrediëntende-
claratie dient dan ook ‘rook’ vermeld te 
worden. Wanneer een rookcondensaat als 
ingrediënt aan het eindproduct is toege-
voegd, is de maximale dosering wel van 
kracht en op de ingrediëntendeclaratie van 
het eindproduct moet ‘rookaroma’ worden 
gedeclareerd.

Rookwolk
Vooral het regenereren van een rookwolk, 
door het atomiseren van rookcondensaten, 
biedt volgens het Liquidsmoke projectvoor-
stel mogelijkheden. Deze relatief innovatie-
ve manier van rook(re)generatie is volgens 

alle deelnemende partij-
en interessant, omdat 
het eenvoudig is in te 
zetten binnen de doel-
groepbedrijven, zonder 
grote aanpassingen aan 
infrastructuur. Bedrij-

ven hebben echter nood aan diepere inzich-
ten vooraleer een eventuele overstap over-
wogen kan worden. Daarom is een gefocus-
seerd onderzoeksproject noodzakelijk 
waarbij de voor- en nadelen van drie ver-
schillende rookprocessen wrijvingrook, 
houtspaandersrook en rook geregenereerd 
uit rookcondensaat nader worden onder-
zocht.

• YVES DE GROOTE •
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