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Professor Rombouts opende de dag met een algemene inleiding
over het onderwerp trmilde conserveringsmethodenrr.
tVerst betekent volgens het Van DaIe woordenboek, pas

geslacht, pàs toebereid, in contrast met levensniddelen uit
blik of uit de diepvries. rFreshr is volgens Websterrs rfree

from taint, having its original qualities unimpairedr, aldus

Rombouts. Voor nicrobieel bederf zijn van belang; de initièle
besmettingsgraad en de groei van micro-organismen. De groei-
factoren )<unnen $rorden onderverdeeld in; intrinsieke-, extrin-
sieke- en impliciete factoren. Intrinsieke factoren zijn bv'

de wateractiviteit (ar), de pH, d€ nutrientensamenstelling en

de redoxpotentiaal. Extrinsieke factoren zí1n, bewaartempera-

tuur, relatieve vochtigheid en omgevingsgas-samenstelling'
Inpliciete factoren zijn specifieke groeisnelheid, symbiose,

antagonisme. De processing van levensmiddelen is op twee

manieren van invloed op bederf. Ten eerste door het veranderen

van een of meerdere groeifactoren, ten tweede door procesbe-

smetting in de ProcesaPParatuur.
Door rrgasverpakkenrr van levensmiddelen Jcan bederf worden voor-

komen of worden uitgesteld. Essentieel bij gasverpakken is de

samenstelling van het gasmengsel (verhoudingen). Deze zijn
produktspecifiek en worden door ttrial and errorr vastgesteld'
Hier ligt volgens Rombouts duidelijk een taak voor de weten-

schappers. De markt voor gasverpakte voedingsmiddelen bedroeg

in 186 zotn 650 miljoen, in t9o is deze gegroeid met een

factor 3! VanafrS6 werd vooral vers vlees op deze wijze
geconserveerd.
Het uiteindelijk effect van het gasmengsel wordt bepaald door

de manier van flushen, de gasdoorlaatbaarheid van het verpak-

kingsmateriaal en de oplosbaarheid van de gassen in het Ie-
vensmiddel. Doorlaatbaarheid en oplosbaarheid verschillen per

gassoort. De verhoudingen van de gascomponenten in het verpak-

te produkt is dan ook niet gelijk aan die van het gasmengsel

in de gasfles.



"Vers" volgens Van Dale

- pas geslacht, gegroeid, geplukt

- in Eegenstelling EoE diepvries of blik
- pas toebereid (verse koffie)

"Fresh" volgens [.Iebster' s

- free from EainE

- having its original qualicies unimpaired



I ntri nsi c Factors i n I- ood Spot t age

Structure
Water act'i vi tY

Redox potenti a1 and poi s'ing capac'ity

pH and buffering caPacitY

Nutri ents

Natural ant'imi crobi al compounds

Factors i nvol ved i n Food Spo'i I age

t.

nd'i

cal

I ntri ns'i c f actors
(rne phys'ical a

Extrinsic factors
(ffre storage co

Impl icit factors
(The phYsiologi

nd chemical proPerties of the food)

ti ons )

propert'ies of mi cro-organi sms )

2.

3.

Process.ing affects Food spoilage through

(De)contamination and/or

changing intrinsic and/or extrinsic factors



Extri nsi c Factors 'i nf I uenci ng Spoi I age

Temperature of storage

Rel at'ive humi di ty
Gaseous envi ronment

Implicit Influences on Spoilage

Specific rate of growth
Symbiosis

Antagon i sm

Succes s i on

Influence of Processing

Freezing, cool ing

Heat treatment

Irradi ati on

Changing chemical composition

Contamination due to processing
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1986 (650 mllllon)

1988'(1,325
mllllon)

Souíce: MaÍketpoweí estimates (lO) ' píovrsional resulls only

Un(.d
Xrngdom

Fig. 2. EuroPean marke[ for MAP'

Table 1. Benefits of modif,red atmosphere packaging

. Reduction of waste throughout distribution,
r Semi-centralised manufacturing options,
. Expanded radii of distribution systems,
. Reduction of labour and waste at the retail Ievel,
. Quality advantages such as colour, moisture, flavour,
and maturity retention,
. Excellent branding oPtions,
. Favourable economics due to reduction of handling,
and distribution ofunwanted or low-grade product,
. Excellent product differentiation channel,
. Quality advantages transferred to the consumer,
r Less or no need for artihcial preservatives.

1986 (650 mllllon)
Fd

BrY l*

SouÍco: MarietÉueÍ estimeles (lO) ' prilisional Íesults ooly

Fig.3. EuroPean MAP market'
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Tabel 1: Overzicht gaseigenschappen
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Gas Eigenschappen

Zuurstof

sriksrof

Instandhouding basisademhaling
Voorkomt anaeroob bederf

Chemisch inert
Voorkomt: oxydatie

ranzigheid
schimmelgroei
insectenvraat

Remt bacteriëIe en
Oplosbaar in vet
Hoge concentraties
Niet geschikt voor

schimmelactiviteit

kunnen produkt verzuren
zuivelprodukten

Kooldioxide



Tabel 2: Typische gasmengsels (7"), toegepast voor gasverpakken van
specifieke produkten (uit Sonneveld, 1990).

srikstof 100 80 70 50 40 30 2.0 10

Kooldioxide 20 30 50 60 60 80 Z0 80 60

Zuurstof 10 70 20 40

xx
Verse witvis (tons) X

Gesneden vleeswaren

Lunchworst

l{ors t - i sauci j zenbrood j e

Pízza

Gebakken produkten

Makreel, haring, sprot.

Kaas soufflé
Vers rund- en varkensvlees

Vers rundvlees en worst

xx
x

x

x

x

Ee3lrtani Poalclllla
(2 rpoclorl

or co?

É.

É

Ëo
c
9
oul

>2

rooa co,

OthGí Pcnicillià
(7 spccics)

5t co:

Eu,ollum glàrírrí
(5 :pcclcr)

OZ CO:

252 CO:

68

lncubatlon Time (Days at 20' C.)



Soort Mininr"rm

tenp. voor groei
MiI ioenvoudise reductie
rijd temp. Z-waarde

CI. boÈ. B, E, F.

List. monocytogenes

Yers. enterocolitica
B. cereus

( Salmonella )

3,3 "C

0"c
-1.3 "c

4"c

10 nin
2 min

6 min

3 min

5 nin

90 "c

70 oC

53 0c

110 "c
55 "C

70c
7,5 "C

6'c
10 "c
7 "C



Basic Preparation

(addition oí ingredients and sauces under strict hygiene and

quality control conditions)

I
Packaging

(ingredients weighed, placed in a plastic dish and covered

with a plastic seal thal is impermeallle to air and

contaminants)

i
Air extraction and hermetic sealing

(air is removed with a vacuum packaging machine and the

product is hermetically sealed)

I
Pasteurization

(slow heating in an autoclave with a precise electronic

regulator)

I
Quick'chilling

+

Fresh, top-quality ingredients

I

Cold storage (0-3"C)
I

t
Reheating

(íor 10 to 15 minutes in a boiling water bath or íour to íive

minutes in a microwave oven)

It
Service

z
Cï
r')
--l
Cn

tig. 2

Flow diagram oí the sous-vr'de (vacuum cooking/packaging) process.
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Fysiologisch bederf - verouderitrg, rijping

Microbieel bederÍ - aantasting, rot

Produkt eigenschappen :

r pH t neutraal

- ?* hoog

- nutriënten aanwezig

- gaten in Íysische barriëre

Groei-grenzen:

temperatuur, r.v.

infektiedruk

conserveri n gsbehandel i ng

file: G&FNRLO.WP 21 novembor 1S1



Groenten: Gram (-) staven (Erwinia,

Pseu d omonas, Enterobacterl

Melkzuurbacteriën

Gisten

Fruit: Schimmels, gisten

Melkzuurbacteriën

Pathogenen: Listeria monocytogenes(P,4,!)

Yersi nia enterocolitica (P,A,l)

Salmonella typhimurium (M,A,T)

Clostridium botulinum (M,N,T,S)

Bacillus cereus (M,A,T,S)

file: G&FNRLO.WP 21 novsmb€í 1991



"Oude" methoden:

Problemen:

Koelen

Blancheren

Pasteuriseren

Zuren/zouten

Natuu rliike Íermentatie

Co n serve ri n g sm iddel en

"Vers"-kwaliteit Produkt

Psych rofyle m icroorgan ismen

Sporevormende micro-organi smen

Niet optimaal

Íile: G&FNRLO.WP
21 novembeí 1991



Koeling: Metabolisme produkt en micro-

organismen vefiraagd

Praktisch i.v.m. verspreiding en

toepasbaarheid in keten.

Keten niet gesloten

Psych rofyle pathogenen

r Keten sluiten

- Gecombineerde behandeling

(pH, ?*, T, O* biopreservatie)

Gas- oÍ (matig) vacurimverpakken

Biopreservatie

file: G&FNRLO.WP 2l novombsí l90t



"Nieuwe" methoden:

Gasopslag (CA)

Gasverpakken (MA)

Matig vacutim (MV)

KrimpÍolies

Natuurlijke antagonisten

Natuurlijke remstoÍÍen

Gombined processes

"Vers"-kwal iteit produkt

Anaërobe microorganismen

Resistente micro-organismen

Signalering bederf t.o.v. veiligheid

Gebrek aan ervaring/onderzoek

Problemen:

íile: G&FNRLO.WP 21 november 1gg1



ModiÍied Air Packaging (MAP) middels

verpakking, gesealde Íolie, coating

O, verlaagd I C02evt. verhoogd

Onderdrukt: veroudering en rijping

en groei van aërobe microorganismen.

lnitiële gassamenstelling

Verpakkingsmateriaal

Evenwi c htsg assamenstel I i n g

! 2-4/o o.2; 3-1 0o/o CO,

Momenteel niet optimaal compatibel met produkt
- Produkt kwaliteit kan beter

- Produkt veiligheid in geding (kennis!)

file: G&FNRLO.WP 21 novomb€í 199Í



Modified Air Packaging (MAP) optimalisatie:

Produkt eigenschappen (respiratie-snelheid)

Fol ie-ei genschappen (gas'permeabi I iteit)

Microbiologie

Parameters in model.

Voorspellen:
r Optimale bewaaromstandigheden voor produkt

r Geschikt type Íolie voor bepaald produkt

r Te verwachten Íysiologische/biochemische

veranderingen tiidens bewaring

r EfÍekten van "abuse"

Íile: G&FNRLO.WP
21 novsmboÍ 1991



Ademhalingsactiviteit van diverse soorten
groenten bii soC.

(S.S.H. Rizvi, 1981)

Produkt Respiratie'
snelheid

(ml C02lkg.u)

gedroogde groenten, noten
aardappel, ui, knoflook
wortel, kool, sla, tomaat
bloemkool
spruiten, bonen
asperge, broccoli, erwt,
champignon, spinasi, maïs

<5
5-1 0

10-20
20-40
40-60

60

fils: G&FNRLO.WP 21 novembeí '199t



Ademhalingsactiviteit van gesneden
groenten bii 10 oÍ 20oC.

(A. Mclachlan & R. Stark, 1985)

Respiratiesnelheid
(ml C0zlkg.u)

I
12

65

Broccoli
hele hoofdjes
gesneden floretten

Wortels
heel, ongeschild
heel, geschild

schijfjes

flle: G&FNRLO.WP
21 novemboí l9g1



Gasdoorlaatbaarheid van enkele Íolies
(bii 20-25oc).

(Diverse literatuu rbronnen)

Folie Dikte (p) Gaspermeabiliteit
(l/mr.d.atm)

o2 CO,

PVC

EVA

LD-PE

Polystyreen

Georiënteerde
polypropyleen

Cellulose
acetaat

14+18

10+25

25+50

50

15

40

15e20

13+32

3<-6

3-4

2,6

1,5-3

80 e 120

53 <- 134

10+-20

13

7,5

15

file: G&FNRLO.WP 21 novembeÍ 1991



EÍÍect van gaspermeabiliteit op de
gassamenstelling in evenwichtssituatie,
Éii aardappel schiiÍies verpakt onder
ïi/o O, en 10% COz bewaard bii soG'

(D. O'Beirne & A. BallantYne, 1987)

Gassamenstelling
verpakking (%l

Folie

Dag 6Dag 2

7.5-8.5

1.5-2

4-4,5

0

5-9

2-2,5

13-15

1-1 ,5

3,5-4,5

0-1

6-7

1,5-2

PVdC-coated
polyester

LD-PE (55 p)

geplastif. PVC

LD-PE (25 P)

Íile: G&FNRLO.WP
21 novomber 19gl



Bewaarcondities:

in speciale

onderdruk,

toepassing

plastic containers

circa 400 mBar

bii 4 tot í0 "C

Onderzoek:

bii 4,7, 12 en 20"C

produkt kwaliteit

sensoriek

microbiologie (bederÍ)

file: G&FNRLO.WP 21 novsmbeí lggl



Er kan nog veel gewonnen worden met de

optimalisatie van de oudë, milde

conserveringsmethoden (o.a. koeling,

hygiëne)

Ook de nieuwe methoden worden

suboptimaal op de markt gebracht en alleen

door trial en error biigesteld.

Optimalisatie op produkt kwaliteit kan niet

los staan van de voedselveiligheid-

Voedselveiligheid begint bii de teelt en

eindigb nii de consumentr

Íile: G&FNRLO.WP
21 novemboí 19gl
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oriëntatie

Dieqenen onder u die van mii een verhaal over mi
;ónËéivér i ngstechn i eken mbt 

- groenten verwachten,
ik hierbii àl direct teleurstellen.
Iti ga het'hier namel!ilí in het.geheel niet over

WàaÍóm ir het hier niét over wil hebben hgop ik
ïóóp-ían mi jn presentat ie duidet iik te maken.

lde
nroe t

hebben
in de

sl ide 4
I(WAL I TE I TSBELE ID AH

Het kwaliteitsbeleid van AH is te kenmerken door de
dr ie volgende hooÍdPunten:

1.
2.
3.

Deze drie hooÍdPunten nu
activiteiten van de aÍd
rege Imat i g herl«ennen i n

in de leiddraad van al le'M van AH. U zult dit ook
n verhaa I .

zi
K&
mi i

De kwal itei t van groenten wordt p!i Albert llei in
vèrtaald met de térm versuitstraling.- Deze.!grmwordt
oénanteerd omàat hii iets zegt ovqr-de kwaliteit, maar
Véi;uiiótiai ing is óok corrmeicieel hanteerbaar.
Ééi-óéÈiuiÍi vàí deze term ticht al een tipie van de
sluiér oP waarom ik het niet over
èonserveï i ngstechn i eken wi I hebben '

BB/IIAARCONDIT!ES

De versui tstral ing bl i groenten -wordt enerzi.ids.fepaald
Oóoi 

- iàósenl«euze én gÍoë iomsta.nd !g!qdeq, anderz i ids
soeten na-ooósióonOiïies als de tiiq, de- !-ernperatuur,
d5-ÀÍ"en-oé-öà"óànrenstel I ing e.gn. oélangr i ike Iol .

De rassenkeuie en groe i omstànd i gheden Í i I n voor Al ber t
Éèi;n een cónmeiciËei gegeven en worden bepaald door
inl«oop.

van de bewaarcondities i§ de temperatuur te beschouwen
als de belangiiíÈste lnvloedsÍacïor oo de kwaliteit'
Andere invtoedsÍactoren-iiin-méèsiat ben aÍgeleide van
de temperatuur.
óé iém[é;àiuui is echter geqn ?Pqqlute voorwaarde. ze
móei-JïeeOs-In relat ie meÍ de t i id worden gezien.
iÈ-neU het niër àan ook steeds over de terrperatuur in
relat ie met de t i id.
En kom dan oP



sl ide 5
V@RDELEN KOELKETEN

Het opnemen van artikelenn e! ry! name-bladgroenle1 , in
een sïr ikte koelketen, levert het voordeel qp dat door
àé tàge teÍÍperatuur dé stoÍwisseling en verdamptlg-!tlg
zijn.-Hierd'oor blliven_de cellen 'op §panning'-en oogt
heÍ artikel 'versei'. Ook gaat dit de verkleuring
tegen. En dit heeÍt een positieÍ efÍect op het
koopgedrag van klanten.
tevbís is-de eigen warmteproduktle l?ag en-mede
daardoor bliiÍt-het gewichtsverlies beperkt. Het rns
sni jdt dus aan meerdere kanten.

slide 6
NADELEN KOELKETEN
@ten oÍ is de koelketen niet helemaal
geslotén, dan kan dit tot gevolg hebben dat door
I i loet i jke temperatuurverhogingen condens ontstaat.
Hlèrdooi bederven de artil«elen dan, ondanks
gedeelteliik gekoelde opqlag, alsnog sne.l !9r.Éet aantal- lildagen bii-de éonsument is bii een slechte
koe I keten zeer beperkt .

sl ide 7
PROBLEEM AH
Er moéteen goed evenwicht ziln tussen de qewenste
condities. nódig voor kwaliteitsbehoud en de tiidcondities, nódig voor kwaliteitsbehoud en
de distributie In beslaq neemt. Daarbii nt

t iid die
g neemt. Daarbii moet betrokken

worden dat de condit ies- in de winl«els niet opt imaal
z i in en ook n i et opt imaa I zu I I en worden.

Als ie het over de l«oelketen hebt kom I-e !!_9eprodÍl«tgroep groenten een dr ieta l opmerkel i ike
prob I emen tegen.

1.

2. ike I n waarv
fa

slide 8
NORtr,lER I NG VAN DE KOELKETEN
[a-wége de grote verscheidenheid ln artlkel_en,
bovendien vàak met tegengestelde bewaarcondi t les 

_is het vr i jwel onmogel iik aan te geven hoe de relat ie
tussen bewaartemperatuur en houdbaarheid van een
mengpal Iet AGF-ait ikelen voor een Í i I iaal precies is.
Het is dan ook onmogeliik «xn een tqmperatuurnorm aan
houden die recht doet aan alle artikelgroepen.
Een temperatuurnorm is dan ook altiid een compromis.

te



Bi i Albert Hei in
op grond va! 2oiY
rbelketen als vol

Ontvan§t GC
Ops I ag GC
Ui tgaand t ransPor
naar winkels
I n l«oe lmeube ls

is intern de beslissing genoÍnen dat,
i èt genoemde overweg i ngen, dë
gt wórdt genormeerd:

: produl«ttemPetatYYI 0'4 oC

: Fióàukt' àh luchttemperatuur o-2 oc

t
: produkt' en tuchtternperatuur 0'4 oC

en luchttemperatuur 0'4 oC

OT

mogèn niet oP een
Dii wordt beieikt

te bepa I en.
EïTIÏeTen waarbii
temperatuur I ager
dooi de doorlooPt

: produkt -
ot

LTB l«an oP t r eden
dan 12 oC komen.

i Id op max 5 uur

1 .Bi i de Produk! i e
nneffis word! aÍgesProken d?t,
de artikeren-ilíi-nét roértraÏeci 1g s!9! mogeliil«
teruggekoetd moeten tnoiààn-iói-+ "C. Bii voórkeur reeds
oo het lanO-en-wei binnèn 30 minuten na het ooggten'
öËr"íàràï"Ë"í"aïépràali gemaakt op wetke temperatuur
maximaar r"ó"*ó;àËn-àígËrövèio aàn de Groeniecent rates.

sl ide I
2.oNTVANGST rrar rrri i rri.ïnffi,Fi ir komt di! hierop.neer dat.!vi i bii
aant«omst in'óiizé-groenieóóntiàtes van elke- zendlng .de
temperatuur meiénl ls àé;é niet tussen 0 en 4 oC, dan
,ió;ai aktte ondernomen naar de leverancier.

ï["mtï ;r ; í"íflï;,*'1, ï',1,3,il"1"3?"[":lr 
i kt en

Deresultatenvandezetenperatuu.rme!inqen.worden
gsliíi?ii:i;f",lt";:n,ï:X"Ë3ffi1;[ï:";lï1Ë; ll,"r anc i er
wordt deze kwal i tei tsperÍormance vervolgens aan de orde
oàsteld en ui tonderhandeld'
V;;'EiË"-'i"r"rancier wóiot een t«wal i !9i tlPer Íormance
óïígóËöuOen:-övói igens niet al leen mbt aÍ lever-
temPeratuur.

sl
3.

10

Bii opslag mog! de ggmlddelde Iuchttemperatuur
giilÏÍoirllr.i i3fl"[;' ï?ï3"*3n"["'no?;,,". mee r

worden overschreden
ïïioé;s-oè öp;iàs-yorot cont inu de !9mpel?!III
èn'öé;égíótiééràl Tevens zi in de cel len aanges
een a I aimer ingssYsteem'

, geme t en

dan 2 oC

geme t en
loten oP



sl ide 11
4.UITGAAND TRANSPORT NAAR DE FILIALEN

Ti idens het ui tgaand transport moet de gemiddelde
luchttemperatuur van de hele rit I iggen tussen 0 en 4oc.
Gedurende 5 o/o van de r itduur, tot een maximum van I
uur, mag de norm met meer dan 2 oC overschreden worden.
Op basis van steekproeÍ wordt van een aanzlenlijl«
aanta I r i tten de t ranspor t temperatuur gemeten.

De resu I taten van de met i ngen worden v i erweke I i lks aan
het management gerapporteerd in de vorm van een
gemiddel de t ranspor t temperatuur met daarb i j de
eventuee I voorl«omende u i tsch ieters.
Tevens worden deze meetresultaten gebruikt om
verbeteringen aan te brengen in de koelketen.
sl ide 12illustratie
slide 13
5.IN DE WINKEL

De winkel neemt een deel van de distributietiid voor
zi jn rekening en moet dus ook een bi idrage leveren in
het handhaven van de koelketen.Dit is echter tevens het moeilijkste stuk en wel om de
vo I gende redenen:

1. Er ziin 550 winkels tov in totaal 5
Groentecentrales.
Di t maakt de goederenstroom moei I i fk beheersbaar.2. Van oudsher is er te weinig aandacht voor de
produl«ttemperatuur bll tle ontwerpers van de
meube I s .Dit stuk wordt momenteel structureel dichtgetinmerd.3. Onvermi jdeliike koelketenonderhreking in winkels
omdat Iossen en bi jvul len in omgevingstemperatuur
gebeur t .4. De opslagcapaci tei t voor koelart ikelen in magazi jnen
van wi nke I s i s onvo I doende afgestemd op
aÍleverstrul«tuur.5. Een sterke ar t i ke I - en vo ! umegroe i tegenover een
aÍname van de magaztinruimte en een slechts beperkte
groe i van het verkoopopperv I ak.



s I ide '|-4
AANPAK I N DE WI NKEL

De oplossing voor de problemat iek zoeken wi i in de
vo I gende punten;
* Typekeu r i ng van koe lmeube I s .

ttàhst conmérciëIe, op presentatie gerichte aankoop
van koelmeubels, wortlt nu meer op Íunctionele eisen
gelet. Deze Íunct ionele eisen zijn-neergelegd in
inkoopspeci Í icat ies voor koelmeubels.

Andere act ivi tei ten zi in:- controle op juiste werking van koelrneubels
- prevent ieÍ- onderhoudsprogranma voor koelrreubels

* Een temperatuurbewal«ingssysteem in koelmeubels
* Filiaal eist een ternperatuurgarantie bii ontvangst
* Ontwikkel ing van de toelever ingslogist iel«.

De koe lketenonderbrek ing in winke ls verkor ten tot een
acceptabel niveau, bilvóorbeeld maximaal 30 minuten.

slide 15
Om een max ima I e versu i tst ra I i ng te garanderen wordt de
oplossing bi i AIbert Hei in dus n!9t- gezocht in
cbnditionering, maar in de Iogistiek.
De Íactor tiid is bii de distributie van verse
produkten zeér belangrijk. ln relatie met de condities'is de Íactor ti jd zeér bepalend voor de versuitstraling
van groenten.
En nàarmate de distr ibut iet ijd korter is, des te minder
aandacht hoeÍt besteed te worden aan de condities. En
ande r som.

De doorlooptild is bii het l«ruidenierswarenassortinEnt
van Albert'Heiln van óudsher een goed geregelde zaak en
wordt voor 10$d/o in systemen beheeist. Elk stuk in de
l«eten kr ijgt hier in éen aÍgemeten stuk van de TllT
toegewezeí. Wordt di t stukie ovgrlcl!reqe[, dan wordt
het-produl«t door de volgenile schakel niet geaccepteerd.

Bii groenten en Írui t gaat di t allemaal wat moeil_i iker.
Op-dé eerste plaats is-men nog niet zover met coderen
Ob de tweede plaats is vaak sprake van onverwachte
omstandighedeh, zowel mbt de kwal i tei t als de
aangevoerde hoevee I heden en t i i$st i ppen _vaI - aanvoer .

Een-en ander ool« mede veroorzaàkt door de hier geldende
dagpr i I zen.



En ten derde is er sprake van zeeÍ korte doorlooptiiden
óí, ióa is wi l da t no'emen 'ha !ve. dag" haTggl t -orn'dit alles'in goede banen te leiden ziln zeeÍ
comp lexe bestut ! ígggystemen vere i st .

Wll'le echter lleÍihél ln l«unnen §.pq!en_9PÀ !^ontwíffel ingen van vraag en aanbod dan Ínoet ie zo
weinig mogeliik in systemen regg!en.
óé ópïossÏng Éroet daír q9k. g9.zogf t worden ln het proces
ióti: óii pÍoces, het qis!i.i6urieprocqs dgs, moet
ontworpen zi in oÉ lntr insieke behéersbaarheid en zeer
éénvóubig van optet ziin. Dit om de Íoutenl«ans te
minimaliseren.
öp OiÍ monent zoel«en wi i q!i.Alhert Heiin de oplossing
dirs nlet zozeer in de condities maar in een
gegarandeerde ti idsverkorting van het
óiétributietraieót van groenten en fruit.
slide 16
ln het kort l«an ik dit met de volgende steekwoorden
duldel i lk maken:

DUS VERS

VERBETER I NG BESTELTECHN I EKEN

AANPASS I NG AFLEVERSTRUKTUUR

I NR I CHT I NG D I STR I BUT I EPROCES

EENVOUDIGE BEWAKINGS EN CONTROLESYSTEMEN
ONTWI KKELEN

TRACEERBAARHE I D VERBETEREN

I

JU I STE AANLEVER TEMPERATUUR

GEKOELDE LAADPERRONS GROENTECENTRALES

SEPARAAT KOELVERVOER OF N I ET

HET GEBRU I K VAN I SO- COt'lTA I NERS

KOUDEVERL I ES B I J LOSSEN

VT'ERK I NG TRANSPORT KOEL ! NGEN

GEKOELDE OVERNACHT I NG I N DE WI NKEL

COLLON'PDUUL
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EenvandeaanwezigenvraagtzichafwaaromAHalsspeerpunt
vanzijnkwaliteitszorgzonadrukkelijkkiestvoordetempera-
tuurbeheersingindekoelketen.DeheerP.L.J.Pasmans(ÀIbert
Heyn)antwoordthieropdatdezekeuzehetlogischegevolgvan
hetfeitdatÀHeendistributiebedrijfis.Metanderewoorden
''AHdoetwaariegoediniS.||Eentrgeedevraagbetrofdemate
waarin AH zicht heeft op het voortbrengingsproces van de

primaireprodukten(bv.groenten)enhetvoortraject(teler
totdistributiebedrijf.AHhoudtbijleverancierskwatiteits-
audits.Tijdensdezeauditswordtondermeergecontroleerdof
voldaanwordtaannormenenafsprakenenofregelsmetbetrek-
kingtothygiënewordennageleefd.Echter,wanneerÀHkooptop
veilingen dan heeft AH geen zicht op hetgeen vooraf gebeurt in

hettrajectteler.veiling.Kwaliteitkanechterookachteraf
worden vastgesteld, waardoor zicht kan worden verkregen op

hetgeenvoorafisgebeurd,HetaccentdientvolgensPasmanste
Iiggenoppreventieenduskwaliteitszorg.Controleblijft
hierbij nodig!
Een van de aanwezigen merkt nog op dat het per stuk vacuum-

verpak}<envankomkommerswelverspillendis.Deinleider,dE
L. Gorris (ATO-DLO) merkt op dat' wanneer voordat over ver-

spilling wordt gesproken' de totale energiebalans beschouwd

moetworden.Eenalternatiefvoordehuidigeplasticverpak-
kingiswellichteenafbreekbareplastic.Eenanderernoge}ijk-
heidiswellichteeneetbarecoatingdieopdekomkommerwordt
aangebracht. Een utoPie?
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NF.[,o themadag

NLILO -Themadag "Milde Conserveringstechnieken"

Wageningen, 2L november l-99L

ITYGIËNE M[ C,ASVERPN«ING \TAI{ VLEES EN \rI.,EESI{AREN

door Ir. P.C. Moernan
Nederlands Centrum voor Vleestechnologie, It'{O-Voeding, Zeist

Samenvattinq
ffibederfe1ijkewaar.Doorv1eeshoudbaartemaken,ontstaan
,rleeswaren die de karakteristieke eigenschappen van vers vlees missen' slechts
enkele ,,miLde,, 

"àr,rà*"ringsmethoden-maken 
viees langer houdbaar met behoud

'iran deze eigenschapPen.
Na een kort overzicht van deze methoden zal de aandacht vooral gericht worden

or gasverPakking en oP hYgiëne.

Bl.j rle opslag van vlees moet aan de volgende voorvíaarden worden voldaan:
* Éerhouövan de karakteristieke rode kleur;
-. beperking van de hoeveelheid drip (vleesvocht);
-- .zoórkomen van bederf door micro-organismen'

tn een zuurstofdoorlatende verpakking blijft de kleur geruime.tijd goed en

rreeft men weini;-i;;i van drip-. oe hóudbaàrheid wordt dan geriniteerd door

bacteriegroei.
Door vacuiirlerpakken kan men de groei van aerobe micro-organismen grotendeels

uitsluiten. Anaerobe micro-orguní"*"rr, zoals melkzuurbacteriën (facultatief

f

anaeroob) worden niet gererd.
Vacutïmrerpakt vlees heeft een andere kleur en

zodat dezé verpakking alleen geschikt is voor
geeft drip in de vertrnkking,
ópslag en niet als verkoopver-

pakking.
Gasverpakken in een mengsel van zuurstof en kooldíoxyde heeft een aantal
gunstige asPekten:
.- door de aanwezigheid van zuurstof heeft het vlees de gewenste rode kleur;

- orndat geen vacuiSm aanwezig is, is de drip beperkt;

- het toepassen van f<oofaioiyde remt de gróei van nagenoeg alle micro-

organismen.
Hj.erdoor is een verdubbeling van de houdbaarheid vergeleken met een zuurstof-
rJoorlaatbare verpakking mogeli jk .

ui.ter:.aard zijn e? ook íadeÍen: hogere prijs, lastige hantering en moeilijke
l-ckcietectie.

turdere milde conserveringsmethoden zijn koeling en een strikte hygiëne'- Hoeye|

irier potentiëel;;; ;GÍijr*r,"a"t aaníezig ,iji, worden op dit gebied door het

giài"-àà"iàf scfrafóIs ín dé t<eten en de iitenÉieve bewerking van het vlees'

ÉIechts langzaam vorderingen geboekt'
Voor vleeswaren iààii gutí"tpírxà" in kooldioxyde (met stikstof) ten opzichte

van vacuijruverpafXàrr-t"É ,rootà""i-àui zachte pródukten niet' worden vervornd en

dat gesneden vleeswaren niet vast op elkaar worden geperst' De moeilijke
Iekdétectie is ook hier een probleem'

b-ïIO'l
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Idl lde-cons erverLngslechnieken. p*.lLlmveever'werking

1. Plukon. Voornaangte akÈivit ei-ten
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Bacteriologisch eiwit afbraak is verreweg d9
belangrijkÉte- bederffaktor. Kleur- en dri_pvocht-
;;btffi; zi jn van minder bel-ang. TPC doolloopt 3

ïógài"1i van 
-slachtdag- tot einde houdbaarheld'

esyehrofielen nemen 5 logcycli -toe. Daaron van
toènaead belang in IIÀCCP aanPak.

verreweg de belangrijkste faktor tot uitstel van het
bacterióLogisch léaeif is de koering. -rn d'e

slachterij] opslagr. dist,ributie, winkelultstall-ing en
keukenkoelkaet.

Houd,baarheid, is naast, T (koeling) een funkt'ie vaÍI
aanvangsbesuretting 1 

psychrdf ielen i l. "+ .doogl-ooptiJ*'
sla"h{Éttiëne "n ici§i§tier aiJn hierbiJ belangriJke
wapen§.

vacuumverpakJcing biedt enige daEen extra doorloopt'iid
/ houdbaarheid.
De vacuum presentatie wordt a.h.a. weinLg r , - -geaccepteeid. De reslduele houdbaarheidr f,à verbrelcen
ían heL vacuum, is zeer kritisch.
Gasverpakking kan de houdbaarheid aanzienliJk
verlengen. Tóch weegt deze faktor niet op tegenl
- verpatkingebezwaràn (kosten en oPtiek)

Iogistieke bezwaren (Lucht tran§port ea -
uitetalling) .

- kleur- en driPvochtProblemen.

InoculatÍe met bacteriostatische startculture liJkt
interessant. Effekt, op psychrofielen en pathogeaen
moet nog blijken.pasteurÍsereí, anders dan doorgaren viur eqeciale
ptod.ukten. zorgt voor teveel oBtische verandering.
iVellicht àtgen -,,nlche" voor sons-vlde assorti-ment.
Bestraling àbsoluut uit den boze I l[e lange
houd,baarhóta, zonder psychrofiele bederfslgaalering,
ls dodelijk biJ nabesmettÍng met Pathogenen'

J. Obdam
5-11-' 91
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Discussie na nroduktgrroep rrvleesrr

Een van de toehoorders vraagt zich af waarom decontaminatie
van geslacht vlees met melkzuur niet toegepast wordt. Een van

de inleiders ant$roord hierop dat dit in Nederland niet is
toegestaan. Zou dit !,/e1 het gevat zijn dan is het probleem dat

bijvoorbeeld niet aIle kipdelen gedipt kunnen worden, aldus ir
J. Obdam (Plukon). Ook zal een lichte smaakafwijking optreden'

Er is in ons land geen sprake van een pro-Iobby. Vlees moet

eerlijk bederven, aldus obdan.

Tussen rood- en h/itvlees bestaan verschillen in acceptatie van

de verschillende soorten verpakkingen, aldus een van de aanwe-

zigen. fr P. Moerman merkt op dat dit niet geldt voor gasver-

pakkingen.
Wat is drip? Drip is het gevolg van het denatureren van eiwit,
waardoor capillair vocht uitgeperst wordt. Het is een bioche-

misch verschijnsel.
Een van de sprekers merkt op dat het bestralen van vers besmet

vlees uit den boze is. Wellicht zat tegen het bestralen van

bevroren vlees minder weerstand bestaan. Voorlichting over

hygiène in de huishoudkeuken heeft, volgens een van de aamile-

zígen, zL)n doel niet bereikt. Daarentegen gaat het bij de

industriëIe bereiding wat dit betreft veel beter. Denk hierbij
aan de IKB (Integrale Keten Beheersing) projecten (red. ) . Een

van de aan\,'rezigen vraagt hoe een bedrijf als Plukon (bekend

van de Friki kipprodukten (red. ) ) inspeelt op de wisselende

marktvraag. Obdam antwoordt hierop dat altijd een zekere

buffer in de produktie aanwezig is. Bovendien koopt Plukon

levende beesten, die dus nog in hun hokken zitten' Overproduk-

tie vindt haar weg via gelegenheidskopers'

De markt voor diepvrieskip is als gevolg van een aantal facto-

ren gedaald, aldus obdam. Ten eerste wil de consument geen

water en organen kopen. Tweede wordt het ontdooien ingewik-

keld, tijdrovend, gevonden.
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}[trÍFrrmdag "líilè@"

I{ilde ocnserrmring bij Banket

Dr. C. §nak

Waarom is er een prcbleam bij hanket? Banketproàr<ten r,orlen tpch als sinds

eeuvren genaakb? De oorzaak rnn problanen is het voIg'ende:

Àfgezien vaÍr ,'drcge" banketprodulcten net hun middelmtige tot }age \-traar-
de, verd "nat" Eehak zoals SlagrcCrn-, gele-room-, crènue- en lrmchtengebak

vee1al alleen op bestelting gsÍnal,t,. En irrdien niet op bestelling verd ge-

produceerd, dan trctr letterlijk "dagrrers".

Door schaalvergroting bij de produktie en door de noodzaak van gr:ote}€

efficierrry, rrordt er in t enqÍErde rnate voor enkele dagen rroorr:aad gemaakt.

Gebak is inners een arbeidsintensief produkt.

De mildst€ nettrode crn de houdbaartreid uit micrcbiologisdr oogFunt te verbe-

teren, is zorgen voor een lage 5-nitiëIe besretting. Àanstuitgld daaraan die-

nen de prrcdukten dan zodanig bamard te r,sorden, &t uitgroei van de aanwe-

zige besretting riondt tegengegaan.
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Gn deze doelstelljngen rzoor nat gebak te realiseiren, hebben w:ij 10 jaar ge-

Ieden een hygiëne- en l«raliteitsaöriesdienst in het leven Eercepen cm het

bedrijfsleven in onze sector bij de realisering h:ienlan betrulpzaam te zijn.

In het kort een schets van opzet en r,verlsrijze rmn deze adrriesdienst:

Een aöriseur ret kennis rran de bedrijfstak, d.w.z. net bakkerij-opleiding,

bijgeschoold in microbiologische hlgiëne, bezoekt deelnqende bedrijven.

IÍieÈij virdt een visuele inspectie plaats van

- prod:ktieruinrten

- p:rcdulctiealparatuur en handgereedschap

- produlrtieprocessen

- g:ondstoffen, halffabril<aten en eirdprodukten

. toestand

. wijze van beuaring

- terperatuur

- verpaHcingsmteriaal en verpaldcing

- reinigings- en ontsre'ttingstectmieken

Door rniddel vian een checklist u,orden de berrindingen direct gerapporteerd,

eventueel rzoorzien van een rondelinge toelidrting.

Ge)<oppeld aan deze ratrportage rtorden verbeteringen geadviseerd, waarbij,

naast jnzictrt in micrcbiologisctre hlqiëne, rralikennis onorrtbeerlijk is.

Trer onderster:ning rran de visuele inspectie en de adviezen en ter moti-vering

van de ondernsrer en zijn nederrerkers, r^,ordt npnster<rnderzoek vemicht, dat

schrifteli jk wcrdt geratr4nrEeend.
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Deze opzet ÍrEAl<t het ook nngelijke npnsters te nsten voor sensorische l<$Jali-

teitsbeoordeling door deskr:rrdigen ill ons instituut' ook dit rtordt schrifte-

Iijke geratr4nrteerd'

rn de eerste herft van dit jaar is i:uÉddels de Hlqiënecode voor de Brood-

en Banketbakkerij verschenen. De aa,bevelingen tr'ierin'oIIIEn de ijlcp:nten

,,rcor de inspecties. rilrrr:ren voor de microbiologische ]cr,.aliteit van produkten

ontlu:elcen echter.

,rllatfl gebak is ge]<oeld slechts enkele dagen houdbaar door "bederf " dat niet

van microbiëIe aard is, n.I. teruglopen van slagrocÍn' vocht=nigratie van

gele-:rcrn, slagrcCrn, barra:sise, vrtrchten(ÍIDes) e'd' naar de "d:rcge" gebald<ert

componenten zoals Harde Wener en kapsel' DaarTaast kan uitdroqing aan het

oppenrlakeenro}spelen.E.e.a.maaktversgebakslechtsenkeledagen

gekoeld houdbaar.

Bij voldoende hlqièine bij de bereid.ing en goed ge)<oelde barlarilg' d'w'z ' < 7

oc, treedt in deze trnriode geen microbiologisch bederf op, gsÍEten aan aan-

tallen Àer,be kOlOnierrcrrende eenheden' crcli's, sctLiIIIIEls en gisten'

Naast koeling wordt voor langdr:riger berraring dietrxrcies toegepast' Indien

tqrsEratuurfluctuaties tijdens berorar^erl gering zijn en een juiste verpakking

tegen uitdrogen worden toegepast, is een houdbaarheid van vele velcen moge-

rijk.

Algemrene regelsr zoals first-in fi-rst-outr gesctreiden houden Van g:rondstof-

fen, halffabrjlaten en ei:rdprrcdukten en hlqiëne in de koel- of vriesruimte
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moeten daarbij wel in acht worden genqrEn. Van belang is rzerder, dat rrol-

doende lage tarq:eratul€n roonden ingesteld én dat r,vordt gecontroleerd of de

ingestelde temperatuur ook r,rordt berejkt. Qp koel- en vriesaS4nratuur aan-

gebractrte neters geven nogal eens een optimistisch beeld van de werkelijk-
heid.

[bt kcmt noga] eens voor dat niet gekoelde produ]<ten in wiskelvitrines wor-

den geplaatst. Deze atr{»ratutrr is niet gesctrÍkt on produkten te koelen, léI
cm ze gekoeld te berÀriarul.

Handhaving van de koeltarperatuur tijdens transport, b.v. van produktiebe*

drijf rnar rrerkoo14:unten, kan een prcblean zijn, qÍdat geen koelwagens ter
beschikking staan. Dieper koelen en geïsoleerd transport kan dan een

oplossing bieden.

De reiniging van verdampers in koel- en rrriesatr4nratuur is vaak onder de

maat. Hierbij spelen verschillende aspecten een rol, de wi1 tot en de

uitvoering van de reiniging, maar ook de bereikbaarheid van te reinigen

deLen. Vooral in winketvitrines is de venCanper en de lelödk daaronder soms

onbereikbaar, te::,rij1 door de jl- en uitlaatspleten rroor de koellucht r,,el

knriners en schoorrmalcwater in deze nrinrte ]cr:nnen berarden.

Slag:rccrn is een ideale voedingsboden rroor rnioo-organisnrrn. Uiterste hlgiëne

bij de venvwkirrg is daa:sn noodzakelijk.

Moderne slagroonrnachines voor de conversie van slag:rccrn in geslagen roon

Iijken aan deze hlqiëne eis te voldoen. Het vroo:=aadrrat kan gekoeld worden.



tr

Alles is in Ftv-§taa], kunststof of zelfs goud uitgevoerd' De h'ritenziide is

glad en naadloos afganerkt.

Edoch, de binnenzijde en IIEt nane de pcÍnp en het labS6rintsysteeín waarin de

slagrrccnr tot sctruim roordt cngezet, vertoont vele hoekjes en gaatjes' Ter

afdichting van koppelingen worden ook nogal rmt O-ring n toegrepast' Dit'

gevoegd bij de veel te optirnistische voorstelling van zaken die door

verkopers van deze apparatuur over de benodigde r:einigilg en desinfectie

eíol.dt gegeven, Ieidt efroe dat alleen het "opslaan" \raÍI de slagroom aI tot

onaanvaardbare iafectie leidt. In ccmbixatie ret het, onbegpip orzer leinigen

en desilfecEersr bij de gebndkers, rmakt dit geslagen rooÍn en de daarmee

beneide produ}ten mioobiologisctr mak bedenkelijk.

Uit onderzoek is gebleken dat circuleren, d'w'z' rondpcnpen van reinigings-

en desinfectievloeistoffen een veel beter resultaat geeft' dan de door fa-

bri]<anten neestal aanbevolen stilstaande netlrode.

Gebak met vers fruit, vormt ook nogal eens een problesn' De gaaoonte crn

zactrt fruit ongel{assen op het gebak te ver:urerken, ter:lville van een langer

fraai blijrrerrd uiterlijk, blijkt wijd rrerbreid. zorSvuldige setestie van het

fr:uit dat rcn ilkoopt, wEISsen net leidingwater en snelle verr'vrerking kan deze

pr:oblaren voorkc[Ien.
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AIs rniLde cronserreriag van produkten zoals cake, gevulde koeken en andere

stuksartikelen, donuts e.d. konen sctrut4assen in de verpaklcing i:r aanrer-

kinq.

Deze produkten hehben ectrter a1le een sponsstJ:ustuur, zcda1r- ortra matrege-

1en nodig zijn an het rest-zuu::stofgetralte in de rrerpakking voldoende Iaag

te krijgen. Al}een spoelen, zoals in een flo,v-pad< nactrine, is dan onvol-

doerde.

Teneinde de lucht in het produkt door schutgas te venmng'en, staan tr,ree

ÍEgen open. De reest directe is het voorkcnen dat het pLodulrt net lucht ge-

vul-d raakt. Hiertoe leent zich het laten afkoelen in een ruinrte gevuld ret

schutgas of één vian de ccmponenten daa-rrmn. De fircede nanien is, het produkt

in nog open verpalddng vacurtrn zuigen en vewolgens schutgas telaten vóór de

l'erpat<king geslotsr r^,orlt.

I'let beide werl«arijzen zijn goede resultaten te behalen. Bij afkoelen in

schutgas kan door juiste keuze van de apparatuur de initiële besnetting met

schinunel matd<elijk zeer laag lvorrCen. Balcprofukten kcmen inners wat

sctrinnels betr€ft steriel uit de oven.

Door een juiste keuze van verpaldcingsnateriaal en schutgasnengsel, diemt het

ontstaan \ran een pseudo-vacurrn in de verpald<i-ng voorkcnen te r,'rcrden. Door de

sponsstmctuur van de produkten kururen ze de dn:k van de atrncsfeer n.I. niet

r,rcerstaan.
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Tenslotte iets o',rcr het micrcklinaat in de verpaldcing. Produkten zoals b.v.

ontbijtkoek hebben een lateractiviteit die ze niet geheel beschermt tegen

besctrinneling. Bij voldoende hlgiëne tijdens de produlft,iefase na het bald<en,

in caÍ13iratie ret een geringe uitdroging aan het o,ppenrlak in de rzerS»)d<ing,

wordt echter een shelf life van enkele maanden bercijft. Daar de koek dan

door andelre verouderingsprrccessen onacceptabel rtordt, is dit voldoende. Er

zijn rroorbeelden bekend, rlaarbij door togpassing \rttn zeer vochtdi&t verpak-

ki:rgsnrateriaal de geri-nge uitdroginq r,erd voorkcnen. Daardoor ontstond in de

verpakking echter een zodanig microkljmaat, dat na ca één Ínaand IIEICIoS-

copisch lgaarneenballe beschr-inneling optrad. Een "rzerbetering" van het rrertrnk-

kingsnateriaal teidde hier tot een actrtenritgang in houdbaarheid.





IPzim over Eeua Bakkerl'ien

ÀIcremeen:
33 bal*eriJen verspreid orrer Nederland
nrim 200 winkels
450 personen werkzaam in de bal0<erijproductiesector
dageliJkse aanlevering
veiXoop binnen 36 uur na productie

Interne voor*raanden:
@code regels voor gebouw, .inrichting, personeel,

gronastóffen, opslag, verantwoordeliJkheid en controle.
RecePturen en voorschriften
Oef"iai"g kwaliteitstectrnieken (procesbetreersing ) en hygiène.

E><terne voor*raarden:
LeveranciersselecÈie
Kopen oP sPecificatie
Centrale grondstof fencontrole
Interne klachterrprocedure voor grondstoffen

Bederfelijke grondstoffen :
gehalct
slagroom
eidooier
gele room
èrème, taartrmlling
fondant
vrrrchten

Kiemgetaleisen:
winkelnomr factor 3 lager dan nor:n Kvtí
productienorm facÈor 10 lager dan-winkelnotm
Ieveranciersnorr factor 10 lager dan productienort

Steelqlroefgeryijs onderzoek naar:
totaal kiergetal
entero
Bac.cereus
StaPh.aureus

Inspectie:
door de baklcerijleiding
door warenonderzoek

Evaluaties:
maandeliJks
per kwartaal
Jaarlljks

Toepassingsvormen milde consenrering:
rcn van halfproducten, die er tegen kunnen

Gekoelde oPslag
vermij ding- van consenteermiddelen

Probleemgebieden:
Sctrooilkrij gen en houden van slagroomopklopmachines
Verblij ftiJàspreiding in inst'allaties
Verkrijgen-vó vers Énrit, dat aan de eisen voldoet
narrfnaíén hygienedisciptine in de vacantietijd
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RECE TI'RE}I E§ VOORSCERIETEN

OPI,EIDING

LESERBNCIERS É:EI;ESEE
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Discussie na produktqroep ttbanketrl

De reden waarom HEMA geen Conserveermiddelen in haar vers

gebakgebruiktisvooralvancommercièIeaard.Bovendienis
hetgebruikomtechnologischeredenenvoorHEMAnietnodig.
zí) staat dus ook niet toe dat in de grondstoffen (bv' rneel)

conserveermiddelen aanwezig zt1n, aldus de heer vonk (Hema) '

HEMÀ selecteert hierop haar reveranciers. Aan hygiëne tijdens

het produktieproces wordt dan ook bij Hema de allergrootste

aandacht besteed. De meest kwetsbare grondstof van het versge-

bak is de slagroom.

Gebak wordt ten raatste 35 uur na produktie verkocht en is

daarnanogcircaT2uurgekoeldhoudbaar.Houdbaarbetekent
hier sensorisch acceptaber. De termijn dat het gebak senso-

risch acceptabel is, is korter dan de microbiologische houd-

baarheidstermijn,aldusVonk.Hijneemtoverigensaandat
gebak binnen een dag na aankoop wordt geconsumeerd'

Analyses worden bij Hema bakkerijen uitbesteed aan een labora-

torium. Dit laboratorium is niet gecertificeerd, maar doordat

middel van beperkt ringonderzoek z)'1n de analyses wel geborgd'

aldus Vonk-





Salades, sauzen)

maaltijden, snacks
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MILDE CONSERVERTNG

PASTEURISEREN VAN
MAALTIJDEN, SALADES OF SNACKS
MET BEHULP VAN MICROGOLVEN

Paul Bartels

ATO Agrotechnologie
Postbus 7
6700 AA \Wageningen

08370 - 75090





OPKOMST IN EUROPA VAN BTINA-VERS PRODUKTEN:
KANT-EN-KLAAR MAALTTJDEN
SNACKS

KENMERI(EN:

.EEI.IVOLJD IN GEBRUIK

. BEPERKT GECONSERVEERD: MICROGOLVEN
. KLEINERE VERPAKKINGSGROOTTEN
, SAMENGESTELDE PRODLJKTEN (inclusief gas)



l) PASTELJRTSATIE

+
NIET ASEPTISCH
POSTNEF EFFEKT OP PRODT.JKTK\ryALTTEIT

a-

SPECIALE VERPAKKING (per, ventilerend)
ONDER DRI.]K PASTEIJRISEREN
HETEROGENE OPWARMING (onvoldoende pasteurisatie)
MIGRATIE VAN WATER (hoge Aw, m.o. goei)

2) OPIVARMTNG DOOR CONSUMENT:

+
EENIVOUD (KIND KAN HET):
duidelijke aanduiding voor de benodigde tijd
door labeling of een leespen

GEMAK (KOKEN, AF',\ryAS, SNELTmD)

r-

ONGELIJKE VERHTTTING:
VOEDSELVERGTFTIGING
KWALTTEITSVERLIES (NIET OF TE ctu{Ir)
MIGRATIE VAN WATER (te nat, re droog)
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KONKLUSIE:

OP}VARMING AFHANKELUK VAN I-AAGDIKTE:
ONGELUKE VERHITTING IS NIET ALLEEN SLECHTE
PENETRATIE

OP}VARMING AFHANKELUK VAN VORM
EFT'EKT BOL

OPWARMING AFHANKELUK WATERCONCENTRATIE

NODIG:

ONDERZOEK AAN MODELLERING (VOOR BEGRIP)
in relatie met microbiologisch onderzoek

-OPWARMING
-EFFEKT IWATER
.DIELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

ONDERZOEK AAN VERPAKKINGEN
en de wrjze van regulering hiermee



Modelling oÍ the microbiological

quality of food

Marcol Zwietering

Klaas van't Rlet

Frans Rombouts
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grondstoffen
monster

monster

monster

Nadelen

- geen inzicht in proces
- geen feed-back
- geen optimalisatie
- time-lag tussen sample en actie

Yd^
V

distributie

opslag

consument
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stellingen

-modellering biedt goede perspectieven

voor optimalisatie

-het is onmogelijk om alles te meten; met modeilen

kunnen toch voorspellingen gedaan worden

-modelleren kan helpen bij het gestructureerd

verzamelen van gegevens



Themadag NRLO, Wageningen, 21 november, 1991

Dr. P.M. Klaprrijk, Section Manager Microbiolory and Hygienic Processing,

Unilcvcr Rcsearch l-aboratorium Vlaardingen

M il«lc rxlnscrvcrin gstcchnickcn: saladcs. §auzcn. maaltijdcn. snacks

C5nscrvcrinptcrhnieken zijn momentcel aan sterke verandcringen onderhevig-I)e

cxrrzaken hièrvoor zijn nogal divers. Er zijn nutritionele rcdenen (taag §, yrlder zout),

toxic<Íogische redenèn (iniolerantie v«)r con§erveeÍmiddelen), ry.aa§eclnisc.he
o.r.o"frng"n (milder, mindcr zuur o[ zoct) en milieuaspe]ren (mindcr 9j anler9

nc.pukËn!'en1. tn tref algemcen rcsultccrt dit in produktformulcringcn dic microbiologisch

t*"tst uuró cr'njn dan hin klassicke voorlopers. Dit bctckent dat de microbiologische eisen

vcxrr dc produÉen aan het eindc van de produktielijn strenger worden. Bij gelijkblijvende

grondsto'ftwaliteiten (in het bestc geval) betekent dit «lat de hygiëne van de processen sterk

verbctcrd moet worden (technologische taatstelling)-
Tegclijkcrtijd ?Àl telkens overuvogen moeten worden welke opties er zijn-om de 

-
rniË."t i"f"gische lcrraliteit van gróndstoffen te verbeteren (landbouwkundige taalstelling)-

Vcel prodrikten zijn aftranketijÈeÍ van een goede distributie. Tnker met betrekking tot

kocling kan er nog vcel verbelerd worden (technologisch zowel als logistiek)-

C-onsu;cntcn dienen te begrijpen wat zij geacht worden te doen met de moderne

produkten. Onjuist gcbruik kan tot voedselvergrftigrng aanleiding geven. (Er rl weinig

tcnni,s van hct consímcntcngedrag mct betrekking tot vocding en hoe dit te beinvloedcn)-

Op bcpaalclc momcntcn m.*ten cr in dc bcdrijvcn cn bildc overhcid bcslissingcn genomcn

*àrdcn o[ ocrr bcpaakl prcxlukt wcl o[ nict veilig is. Cczicn de volisgezondheidsaspktcn

luistcrt «lit nauw. Dc kwalitcit van dergelijkc beslissingen hangt af van hct vcrmogen tot hct

«lo,cn van bctrouwbarc voorspelling"o órèr microbiologische zakcn (wctclscllpplijkc
taakstelling vcrcr univcrsitairè lerrensmiddelenmicrobioloog). Het ter bcschikaing staan van

snellc metÉoden voor dctectie van pathogenen zal hier weinig bijdragen.

Stelling

Wil «le Nederlandse levensmiddclenindustrie mee blijven draaien in de zich ontwikkclcnde

Europcsc markt dan z.al ze vooraan m«reten lopcn in de bovengenoemde technologische,

landÈuwkundige cn wctcnschappelijke taakstcllingen. Dle:zr- voonvaardcn lijkcn nu nict allc

vcrvuld.
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Themadag NRLO, I{ageningen, 2L november L99l-

Dr C.E. Dutilh, Company Development Manager
Van den Bergh en Jurgens B.V. Rotterdam

Technische overyegingen betreffende microbiologisch kwetsbare
produkten zoals salades, sauzen' naaltijden en snacks

Salades, sauzen, maaltijden en snacks zijn bij uitstek produkten
die de consument koopt vanhre§re de convenience aspecterir. Het
betreft meestal produkten waarvan kwaliteit en smaak i-n hoge mate
het koopgedrag bepalen.
op betrèkkelijk eenvoudige manier wil men over produkten kunnen
bèschikken dià anders slèchts door grote eigen itrspanrring of in
een restaurant te verkrijgen zijn. Dit referentiekader bepaalt het
imago van versheid van deze produkten, die derhalve niet zwaar
gepiocessed of geconserveerd mogen zijn. Door aard en
àamenstelling z:i-jn de produkten echter zeer kwetsbaar voor
microbiologisch bederf. Dit dilemma plaatst de producent voor
ernstige tàchnisehe problemen. Enerzijds za:-- in het
produkÉieproces arlles in het werk gesteld moeten wordèn om de
lrodukten zo veilig en snel mogelijk af te leveren, ahderzijds
moet de consument geholpen worden bij het zel-f beoordelen van de
veiligheid van de àangeboden produkten. In dat laatste geval is
vermelding van een DMH-code zeker geen afdoende maatregel.
Beschikbaarheid van specifieke indicatoren zou zowel voor de
produktiefase a1s voor de produkten de risicots aanzienlijk
reduceren.
In Japan lijkt men momenteel deze problematiek op een breed front,
vaak met niet conventionele methoden aan te willen pakken.

SteIIing: Er is grote behoefte aan specifieke indicatoren die
gewenstà informatie kunnen verschaffen. ïn Japan Iijkt, men op dat
gebied veel meer bereid tot experimenteren.
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Discussie na produktgroep trsalades, sauzen. maaltijden.
snacksrl
De rode draad in de laatste sessie lezingen is het stap voor
stap beheersen van de produktieprocessen volgens de HACCP-

benadering. Niet alleen wordt hierdoor het proces beter be-

heerst maar wordt ook de aantoonbaarheid van wat je doet

vergroot. Er bestaat hierbij behoefte is aan snelle detectie-
methoden.
In ons land gaat het niet goed met de markt voor koelverse

maaltijden en het gebruik van de microgolfoven is beperkt.
Hi-ervoor kan als reden worden genoemd de eet- en leefCultuur
in ons land. In ons land wordt een warme conplete maaltijd per

dag genuttigd, terwijl in sommige landen het gebruikelijk is
meerdere warme rnaaltijden, die dan van geringere omvang zí1n,

te gebruiken. Hierop sluit het gebruik van de microgolfoven
dan ook beter aan.





prof. dr J.{. Huis in't Veld (Rijksuniversiteit utrecht) stelt

in het begin van zí1n samenvatting de vraag of uitsluitend de

wens van de consument een rol speelt bij het op de markt

brengen van versere (rnilder geconserveerde) produkten of zijn

deze produkten ook interessant vanwege de goede prijs. over-

heerst de tttechnology pushrr of de itmarket pullfl. Huis inrt

Velcl merkt vervolgens op dat tussen gezonde voeding, gezond in

de betekenis van zo-onbewerkt-mogerijk, en veirige voeding een

spanningsveldbestaat.Ditisevenzohetgevaltussenhoud-
baarheid en kwariteit. wat de technologie betreft is het zo

dat de industrie steeds meer op het scherpst van de snede

produceert.Metanderewoordenerwordtgestreefdnaareen
minimale behandeling, zoals bijvoorbeeld verhitten'

wat het toezicht van overheid en andere (pubriekrechterijke)

organenbetreftmerktHuisin'tVeldopdathettrajectvan
teler tot en met de detailhandel via controles goed in de

gaten wordt gehouden. wat in de huishoudens met de levensmid-

delenprodukten gebeurt is aan hun oog ontrokken' Nochtans zijn

tachtig procent van de voedserinfecties en -vergiftigingen
terug te voeren oP de bereiding'
In de toekomst zaL het niet alleen de overheid (en publiek-

rechtelijke organisaties (red' ) ) zijn' die eisen zal- stellen

aan de totale distributieketen. ook het milieu zal- dit doen'

Dit kunnen ltgroene eisenrr worden genoemd' De consument werd aI

genoemd in het begin van deze samenvatting' lrleet de consument

welwaarhijofzí:lhetoverheeft.Feitisdatdeconsument
zichomheelandereaspectenaanonzevoedingdrukmaaktdan
de wetenschappers. Zo maakt de consument zich druk om additie-

venenzietgeengevaarinmicro-organismenennatuurlijke
gifstoffen.Terwijlditbijdewetenschappersjuistandersom
is.ÍIierbijgaatHuisin|tVeldervanuitdatdewaarheidbij
dewetenschappersligt.Weetdeconsumentwelwaariehetover
heeft. Bovendien bestaat DE consument niet' Het gaat om groe-

Pèn,aldusHuisin'tVeld.Deconsumentwordtvaakvertegen-
woorcligddoorconsumenten.organisaties.Watbetreftkoelverse
maattijdenenanderconveniencefoodbespeurtHuisin'tVeId
eennogalnegatievehouding.ookweetdeconsumentookvaak



niet hoe rnet deze maaltijden of produkten on te gaan. Dit
staat dan ook niet altijd duidelijk op de verpakking. Gezien

de industrie hiervoor verantwoordelijk is, schiet zí) wat dit
betreft duidelijk tekort.



Slotdiscussie
Namens de NRLO opent dr ir Papenhuijzen de slotdiscussie' Hoe

is de NRLo tot dit onderwerp van deze themadag gekomen en wat

is in het algemeen het doel van deze bijeenkomsten? Dit onder-

werp is gekozen omdat bij de consument een toenernende belang-

stelling valt waar te nemen naar versere produkten, aldus

Papenhui )zen Het doel van het om een tafel gaan zitten van

een aantal deskundigen uit bedrijfsleven en onderzoeksinstitu-

ten is het uitwisselen van kennis en informatie en het ver-

krijgen van inzicht in wat er leeft bij deze organisaties'

Onder andere wordt dan duidetijk waar hiaten in kennis liggen'

In de nabije toekomst wil de NRLO aandacht gaan besteden aan

relatiestussenprodukt,verpakkingenmilieu.Dathieraan
behoefte is, werd tijdens deze bijeenkomst duidelijk' Daar-

naast wil de NRLO aandacht besteden aan nieuwe technologieën

en de beheersing daarvan binnen de IKB'

Een van de rnleiders merkt op dat de bereidingsactiviteiten in

de voedselproduktieketen steeds meer naar voren komen te

liggen. Werd vroeger het eten thuis bereid' tegenwoordig vindt

bereidingvooralindustrieetplaats.Tothetvertrekuitde
fabriekofdistributiepuntishetheleproeesnoggoedte
beheersen.Naaankoopisditniethetgeval.Hetvoedselwordt
hierbij bovendien in haar meest kwetsbare vorm getransporteerd

en bij de consument thuis bewaard. voorlichting is daarom een

noodzaak. Dit kan via de etiketten. De duidelijkheid en volle-

digheidzoubijeenaantalproduktenoffabrikantenbeter
kunnen. Een van de inteiders merkt hierbij op dat produkten

metslechteetiketteringgewoonnietgekochtzoudenmoeten
worden.Hijmerkthierbijookopdatdeoverheidcontroleert
op de vermelde bewaartemperatuur, naar bewaartijden wordt niet

gekeken. Juist voor de microbiologische kwaliteit is dit van

doorslaggevend belang'
Deinleidersenandereaanwezigenzijnheteensdat,welaan
de houdbaarheid concessies gedaan kunnen worden maar niet aan

deveiligheid.Hiermeedientreedsrekeninggehoudenteworden
bij het produktconcept. Rekenmodellen kunnen hierbij van nut

ziln.Wanneeraandeinitièlebesmettingmetmicro-organismen



of aan de groei van de organismen te weinig of zelfs geen aan-
dacht wordt besteed, dan kan de errende niet te overzien zí}n.
Ïndien er problemen zijn met de microbiologische kwaliteit dan
is het een 'mustr te weten werke factor een rol heeft gespeert
en is nadere studie noodzakelijk, atdus een van de inleiders.
Een van de inleiders merkt op dat met betrekking tot de consu-
ment vaak gesproken wordt over trends. Hij vraagÈ zich hierbij
af of deze trends wel betrekking hebben op de zogenaamde rrnu-

consument.rr Samenvattend blijven de vragen:
- Wat wil de consument.
- Weet de consurnent wat lij wil.
- Wie is de consument.
Ook hieraan zou een NRLO-dag gewijd kunnen worden (red. ) .

wanneer gestreefd wordt naar nildere conserveringsmethoden dan
zal meer aandacht moeten worden besteed aan de distributie.
Deze moet niet arleen snerrer maar de temperatuur dient ook
beter beheerst te worden.
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