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Abstract 

Sterilisatie is een verhittingsproces waarbij micro-organismen, inclusief sporenvormers, 

worden afgedood zodanig dat het voedsel veilig kan opgeslagen worden bij 

kamertemperatuur. In-container sterilisatie is een type van sterilisatie welke leidt tot 

voedselveilige producten in blikken of containers. Het doel van dit onderzoek was om het 

ideale sterilisatieproces voor soep in glazen bokalen op te stellen. Hiervoor werd een 

horizontale pilootautoclaaf gebruikt. Warmteverdeling in de autoclaaf en warmtepenetratie in 

de container zijn hierbij twee belangrijke factoren. De warmteverdeling werd onderzocht door 

op verschillende plaatsen binnen de autoclaaf temperatuursensoren te plaatsen. Voor de 

warmtepenetratie werden de temperaturen in het midden en aan de zijkant van de bokaal 

vergeleken. Pas na dit alles kon het geschikte proces gevonden worden door het uitvoeren 

van verschillende testrecepten. Het definitieve proces werd geëvalueerd op basis van de F0-

waarde, de microbiologie en de productkwaliteit. 

De resultaten van de warmteverdeling- en warmtepenetratietesten toonden aan dat er 

binnen de autoclaaf slechts kleine temperatuursverschillen waren, maar binnen de bokaal 

zelf waren de verschillen groter. Om de soep op een temperatuur van 121°C te brengen, was 

een drie uur durend proces noodzakelijk bestaande uit een opwarming van de autoclaaf tot 

130°C, gevolgd door een afkoeling. Uit de evaluatie van dit proces bleek dat de F0-waarde 

ruimschoots voldoende was, namelijk meer dan 10 minuten. Bovendien zorgde de sterilisatie 

voor een kleurverandering, een verbetering van de soepstabiliteit en een pH daling.  

Kernwoorden: sterilisatie, autoclaaf, warmteverdeling, warmtepenetratie, productkwaliteit 

Abstract  Engels 

Sterilization is a thermal process that inactivates micro-organisms, including spore formers, 

so that the food can be stored safely at room temperature. In-container sterilization is a type 

of sterilization that leads to shelf-stable products in cans or containers. The purpose of this 

study was to find the perfect sterilization process for soup in glass jars. For this, a horizontal 

pilot autoclave was used. Heat distribution in the autoclave and heat penetration in the 

containers are two important factors. The heat distribution was studied by the use of 

thermocouples at different positions throughout the autoclave. For the heat penetration the 

temperatures in the middle and on the side of the jar were compared. With this knowledge, 

the process conditions were optimized by carrying out test processes. The optimized process 

was evaluated using the F0-value, the microbiology and the product quality. 

The heat distribution en heat penetration data showed that the temperature variability in the 

autoclave wasn’t very big, but the differences in the jar were more pronounced. To reach a 

soup temperature of 121°C, a three-hour process was needed, consisting of a warm-up of 

the autoclave to 130°C followed by cooling. The evaluation of this process showed that the 

F0-value was reached, more than 10 minutes. The color changed, the stability improved and 

the pH decreased. 

Keywords: sterilization, autoclave, heat distribution, heat penetration, product quality 



5 
 

Inhoudsopgave 

Auteursrechtelijke bescherming ................................................................................................. 2 

Woord vooraf .............................................................................................................................. 3 

Abstract ...................................................................................................................................... 4 

Abstract  Engels ......................................................................................................................... 4 

Lijst met figuren .......................................................................................................................... 9 

Lijst met tabellen ...................................................................................................................... 12 

Lijst met gebruikte afkortingen ................................................................................................. 13 

Inleiding .................................................................................................................................... 14 

1 Literatuurstudie ...................................................................................................................... 15 

1.1 Samenstelling en productie van soep ............................................................................ 15 

1.1.1 Samenstelling soep ................................................................................................. 15 

1.1.2 Vloeigedrag van soep .............................................................................................. 16 

1.1.3 Nutritioneel belang van soep ................................................................................... 16 

1.1.4 Productiewijzen ........................................................................................................ 17 

1.1.5 Groenten .................................................................................................................. 20 

1.1.5.1 Contaminatie van verse groenten ..................................................................... 20 

1.1.5.2 Voorkomen van contaminatie van verse groenten ........................................... 20 

1.2 Conservering van levensmiddelen ................................................................................. 21 

1.2.1 Conservering van levensmiddelen via verhittingsprocessen .................................. 21 

1.2.1.1 Kinetiek van verhitting ....................................................................................... 21 

1.2.1.2 Pasteuriseren .................................................................................................... 24 

1.2.1.3 In-container steriliseren ..................................................................................... 24 

1.2.1.4 Aseptische verwerking ...................................................................................... 25 

1.2.2 Conservering van levensmiddelen via verpakking .................................................. 25 

1.2.2.1 Pouches ............................................................................................................ 25 

1.2.2.2 Glazen bokalen ................................................................................................. 26 

1.2.2.3 Plastiek containers ............................................................................................ 27 

1.2.2.4 PET-flessen ....................................................................................................... 27 

1.2.2.5 Tetra pak ........................................................................................................... 27 

1.2.2.6 Metalen blikken ................................................................................................. 27 

1.3 Autoclaveren ................................................................................................................... 28 

1.3.1 Rotatie en geometrie ............................................................................................... 29 



6 
 

1.3.2 Types autoclaveersystemen .................................................................................... 30 

1.3.2.1 Stoom water spraysysteem .............................................................................. 30 

1.3.2.2 100% stoomproces ........................................................................................... 30 

1.3.2.3 Waterimmersiesysteem .................................................................................... 31 

1.3.2.4 Shakaretorts ...................................................................................................... 32 

1.3.3 Warmteverdeling en -penetratie .............................................................................. 33 

1.4 Evaluatie van de soepkwaliteit na hittebehandeling ...................................................... 34 

1.4.1 Microbiële kwaliteit en microbiële richtwaarden ...................................................... 35 

1.4.2 Nutritionele kwaliteit ................................................................................................. 37 

1.4.3 Sensorische kwaliteit ............................................................................................... 37 

1.4.4 Fysische analyses ................................................................................................... 37 

2 Algemene probleemstelling ................................................................................................... 38 

3 Materiaal en methoden ......................................................................................................... 39 

3.1 Werking autoclaaf ........................................................................................................... 39 

3.1.1 Onderdelen autoclaaf .............................................................................................. 39 

3.1.2 Opstarten autoclaaf ................................................................................................. 41 

3.1.3 Openen, sluiten, laden en ontladen van de autoclaafketel ..................................... 41 

3.1.4 Sterilisatierecept aanmaken .................................................................................... 43 

3.1.5 Uitschakelen autoclaaf ............................................................................................ 43 

3.2 Optimalisatie autoclaaf met behulp van warmteverdeling en -penetratie ..................... 44 

3.2.1 Warmteverdelingstest in autoclaaf .......................................................................... 44 

3.2.2 Warmtepenetratietest in bokaal met soep............................................................... 47 

3.3 Optimalisatie van het sterilisatieproces met gebruik van het immersiesysteem met 

rotatie .................................................................................................................................... 49 

3.4 Evaluatie definitieve procesrecept ................................................................................. 49 

3.4.1 F0-waarde van het proces........................................................................................ 50 

3.4.2 Microbieel onderzoek van de soep.......................................................................... 51 

3.4.2.1 Totaal mesofiel kiemgetal van de soep ............................................................ 51 

3.4.2.2 Gisten en schimmels van de soep .................................................................... 52 

3.4.3 Kleurmeting van de soep ......................................................................................... 52 

3.4.4 Viscositeitsmeting van de soep ............................................................................... 54 

3.4.5 Turbiscanmeting van de soep ................................................................................. 55 

3.4.6 pH-meting van de soep ........................................................................................... 56 



7 
 

4 Resultaten en bespreking ..................................................................................................... 57 

4.1 Optimalisatie autoclaaf met behulp van warmteverdeling en -penetratie ..................... 57 

4.1.1 Warmteverdelingstest in autoclaaf .......................................................................... 57 

4.1.1.1 Warmteverdelingstest met stoom water spraysysteem ................................... 57 

4.1.1.2 Warmteverdelingstest met immersiesysteem................................................... 58 

4.1.2 Warmtepenetratietest in bokaal met soep............................................................... 60 

4.1.2.1 Stoom water spray met metingen in de bokaal in de warmste zone van de 

autoclaaf ........................................................................................................................ 60 

4.1.2.2 Stoom water spray met metingen in de bokaal in de koudste zone van de 

autoclaaf ........................................................................................................................ 61 

4.1.2.3 Immersie met metingen in de bokaal in de warmste zone van de autoclaaf ... 62 

4.1.2.4 Immersie met metingen in de bokaal in de koudste zone van de autoclaaf .... 63 

4.2 Optimalisatie van het sterilisatieproces met gebruik van het immersiesysteem met 

rotatie .................................................................................................................................... 65 

4.2.1 Testrecept 1 ............................................................................................................. 65 

4.2.2 Testrecept 2 ............................................................................................................. 66 

4.2.3 Testrecept 3 ............................................................................................................. 67 

4.2.4 Testrecept 4 ............................................................................................................. 68 

4.3 Evaluatie van het definitieve procesrecept .................................................................... 69 

4.3.1 F0-waarde van het proces........................................................................................ 69 

4.3.2 Temperatuursverloop sensoren tijdens proces ....................................................... 70 

4.3.3  Microbieel onderzoek van de soep ........................................................................ 70 

4.3.3.1 Microbieel onderzoek van commerciële soep .................................................. 71 

4.3.3.2 Microbiologie van de soep van de eerste uitvoering van het definitieve recept

 ....................................................................................................................................... 71 

4.3.3.3 Microbiologie van de soep van de tweede uitvoering van het definitieve recept

 ....................................................................................................................................... 72 

4.3.4 Kleurmeting van de soep ......................................................................................... 72 

4.3.4.1 Kleurmeting van de soep van de eerste uitvoering van het definitieve recept 72 

4.3.4.2 Kleurmeting van de soep van de tweede uitvoering van het definitieve recept

 ....................................................................................................................................... 73 

4.3.5 Viscositeitsmeting van de soep ............................................................................... 74 

4.3.6 Turbiscanmeting van de soep ................................................................................. 75 

4.3.7 pH-meting van de soep ........................................................................................... 76 



8 
 

Besluit ....................................................................................................................................... 77 

Referentielijst ............................................................................................................................ 79 

Bijlagen ..................................................................................................................................... 83 

Bijlage 1: Recept stoom water spray warmteverdelingstesten ............................................ 83 

Bijlage 2: Recept immersie warmteverdelingstesten ........................................................... 84 

Bijlage 3: Recept stoom water spray warmtepenetratietesten ............................................ 85 

Bijlage 4: Recept immersie warmtepenetratietesten ........................................................... 86 

Bijlage 5: Definitieve recept voor de sterilisatie van soep ................................................... 87 

 

  



9 
 

Lijst met figuren 

Figuur 1: Typische overlevingscurve (a) en D-waarde curve (b) (Awuah et al., 2007) .......... 23 

Figuur 2: Verticale batch autoclaaf (Rahman, 2007) ............................................................... 28 

Figuur 3: Horizontale batch autoclaaf (Rahman, 2007) .......................................................... 29 

Figuur 4: Stoomautoclaaf voor batchgebruik met verschillende inlaten voor lucht, water en 

stoom (Tucker & Featherstone, 2011) ..................................................................................... 31 

Figuur 5: Waterimmersie autoclaaf met twee ketels (Tucker & Featherstone, 2011) ............ 32 

Figuur 6: Shakaretort (Tucker & Featherstone, 2011)............................................................. 33 

Figuur 7: Schikking van thermokoppels voor een warmteverdelingstest: (a) op 20 posities 

door een industriële schaal water cascade retort, (b) op 15 posities door een industriële 

water cascade retort en (c) op 25 posities door een industriële water spray retort (Smout et 

al., 2000) ................................................................................................................................... 34 

Figuur 8: Tijd-temperatuurprofielen van een temperatuursverdelingstest in autoclaaf A in (a) 

stilstand en (b) roterend aan 7 toeren per minuut (Smout et al, 2001). .................................. 34 

Figuur 9: Schema van de incubatietest volgens AFNOR NF V08-408 voor het testen van de 

commerciële stabiliteit van gesteriliseerde producten (Uyttendaele et al., 2010)................... 36 

Figuur 10: Schema van de methode voor de algemene probleemstelling.............................. 38 

Figuur 11: Horizontale pilootautoclaaf AR 091-H van leverancier JBT FoodTech ................. 39 

Figuur 12: Autoclaafmand in ketel ........................................................................................... 40 

Figuur 13: Rolwagentje om autoclaafmand te transporteren .................................................. 40 

Figuur 14: Autoclaafkranen voor water, lucht en stoom .......................................................... 41 

Figuur 15: Autoclaafdeur met deurbeveiliging en -vergrendeling ........................................... 42 

Figuur 16: Schikking van de bokalen, waarbij de bokalen in kolommen boven elkaar zijn 

gestapeld .................................................................................................................................. 44 

Figuur 17: Sensor om de temperatuur te meten tijdens een warmteverdelingstest, waarbij de 

plaats van meting aangeduid is met een kader ....................................................................... 45 

Figuur 18: Vooraanzicht schikking sensoren onderste en middelste laag voor 

warmteverdelingstest ............................................................................................................... 46 

Figuur 19: Vooraanzicht schikking sensoren bovenste laag voor warmteverdelingstest ....... 46 

Figuur 20: Logger Ellab die gebruikt werd voor de warmtepenetratietesten, waarbij de plaats 

van meting aangeduid is met een kader .................................................................................. 47 

Figuur 21: Schematisch overzicht van de bokalen. De rode bokaal werd gebruikt voor de 

metingen van de warmtepenetratie in de warmste zone en de blauwe bokaal voor de 

metingen in de koudste zone. De blauwe bokaal bevindt zich voor beide systemen in de 

onderste laag. De rode bokaal daarentegen bevindt zich voor stoom water spray in de 

middelste laag en voor immersie in de bovenste laag. ........................................................... 48 

Figuur 22: Schematische weergave van de  bokalen van de onderste laag van de mand 

gebruikt voor de testrecepten. De blauwe bokaal stelt de bokaal voor die gevuld is met soep 

en waarin dus de temperatuursmetingen gebeuren ................................................................ 49 

Figuur 23: Spectrofotometer van Konica Minolta welke gebruikt werd voor de kleurmeting 

van de soep .............................................................................................................................. 52 



10 
 

Figuur 24: Brookfield Digital Viscosimeter welke gebruikt werd voor de viscositeitsmeting van 

de soep ..................................................................................................................................... 54 

Figuur 25: Turbiscan welke gebruikt werd om de stabiliteit van de soep te berekenen ......... 55 

Figuur 26: Flesjes van turbiscan gevuld met soep .................................................................. 55 

Figuur 27: Temperatuursverloop van de snelste en traagste sensor van elke laag in de mand 

met gebruik van het stoom water spray principe. De verschillende kleuren wijzen op de 

verschillende sensoren ............................................................................................................ 58 

Figuur 28: Temperatuursverloop van de snelste en traagste sensor van elke laag in de mand 

met gebruik van het immersieprincipe. De verschillende kleuren wijzen op de verschillende 

sensoren ................................................................................................................................... 59 

Figuur 29: Temperatuursverloop eerste warmtepenetratietest soep met stoom water spray in 

de warmste zone van autoclaaf, waarbij blauw en rood respectievelijk de autoclaaf- en de 

soeptemperatuur weergeven ................................................................................................... 60 

Figuur 30: Warmtepenetratiecurve stoom water spray waarbij autoclaaftemperatuur (in 

blauw) werd ingesteld op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd 

gemeten in het midden van de bokaal in de warmste zone van de autoclaaf ........................ 61 

Figuur 31: Warmtepenetratiecurve stoom water spray waarbij autoclaaftemperatuur (in 

blauw) werd ingesteld op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd 

gemeten aan de zijkant van de bokaal in de warmste zone van de autoclaaf ....................... 61 

Figuur 32: Warmtepenetratiecurve stoom water spray waarbij autoclaaftemperatuur (in 

blauw) werd ingesteld op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd 

gemeten in het midden van de bokaal in de koudste zone van de autoclaaf ......................... 62 

Figuur 33: Warmtepenetratiecurve stoom water spray waarbij autoclaaftemperatuur (in 

blauw) werd ingesteld op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd 

gemeten aan de zijkant van de bokaal in de koudste zone van de autoclaaf ........................ 62 

Figuur 34: Warmtepenetratiecurve immersie waarbij autoclaaftemperatuur (in blauw) werd 

ingesteld op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd gemeten in het 

midden van de bokaal in de warmste zone van de autoclaaf ................................................. 63 

Figuur 35: Warmtepenetratiecurve immersie waarbij autoclaaftemperatuur (in blauw) werd 

ingesteld op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd gemeten aan de 

zijkant van de bokaal in de warmste zone van de autoclaaf ................................................... 63 

Figuur 36: Warmtepenetratiecurve immersie waarbij autoclaaftemperatuur (in blauw) werd 

ingesteld op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd gemeten in het 

midden van de bokaal in de koudste zone van de autoclaaf .................................................. 64 

Figuur 37: Warmtepenetratiecurve immersie waarbij autoclaaftemperatuur (in blauw) werd 

ingesteld op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd gemeten aan de 

zijkant van de bokaal in de koudste zone van de autoclaaf .................................................... 64 

Figuur 38: Warmtepenetratiecurve testrecept 1, waarbij de temperatuur van de soep (in rood) 

gemeten is in het midden van de bokaal in de koudste zone. De autoclaaftemperatuur is in 

blauw weergegeven. ................................................................................................................ 66 



11 
 

Figuur 39: Warmtepenetratiecurve testrecept 2, waarbij de temperatuur van de soep (in rood) 

gemeten is in het midden van de bokaal in de koudste zone. De autoclaaftemperatuur is in 

blauw weergegeven ................................................................................................................. 66 

Figuur 40: Warmtepenetratiecurve testrecept 3 uitvoering 1, waarbij de temperatuur van de 

soep (in rood) gemeten is in het midden van de bokaal in de koudste zone. De 

autoclaaftemperatuur is in blauw weergegeven ...................................................................... 68 

Figuur 41: Warmtepenetratiecurve testrecept 3 uitvoering 2, waarbij de temperatuur van de 

soep (in rood) gemeten is in het midden van de bokaal in de koudste zone. De 

autoclaaftemperatuur is in blauw weergegeven ...................................................................... 68 

Figuur 42: Warmtepenetratiecurve testrecept 3 uitvoering 3, waarbij de temperatuur van de 

soep (in rood) gemeten is in het midden van de bokaal in de koudste zone. De 

autoclaaftemperatuur is in blauw weergegeven ...................................................................... 68 

Figuur 43: Warmtepenetratiecurve testrecept 4, waarbij de temperatuur van de soep (in rood) 

gemeten is in het midden van de bokaal in de koudste zone. De autoclaaftemperatuur is in 

blauw weergegeven ................................................................................................................. 69 

Figuur 44: Temperatuursverloop sensoren koudste (in blauw) en warmste zone (in rood) bij 

eerste uitvoering definitieve recept .......................................................................................... 70 

Figuur 45: Temperatuursverloop sensoren koudste (in blauw) en warmste zone (in rood) bij 

tweede uitvoering definitieve recept ........................................................................................ 70 

Figuur 46: Stabiliteitscurves van de verschillende stalen van de tweede uitvoering van het 

definitieve recept ...................................................................................................................... 76 

 

  



12 
 

Lijst met tabellen 

Tabel 1: Recept heldere soep met groenten (NEVO, 2006) ................................................... 15 

Tabel 2: Recept gebonden soep met groenten (NEVO, 2006) ............................................... 15 

Tabel 3: Voedingswaarden van allerlei groentesoepen (VZW Nubel, 2009) .......................... 18 

Tabel 4: Richtwaarden voor producten gepasteuriseerd in de eindverpakking of na 

pasteurisatie aseptisch of warm afgevuld. Hierbij bestaat het totaal aëroob psychrotroof 

kiemgetal uit sporen en uitzonderlijk thermoresistente melkzuurbacteriën. TGT en THT, staat 

voor te gebruiken tot en ten minste houdbaar tot (Uyttendaele et al., 2010). ......................... 35 

Tabel 5: Microbiële richtwaarden voor soepen en sauzen vlak voor afgifte (Veneca, 2004) . 36 

Tabel 6: Resultaten warmteverdelingstesten stoom water spray, waarbij de snelste en 

traagste sensoren per laag van de mand telkens aangeduid zijn met respectievelijk rood en 

blauw ........................................................................................................................................ 57 

Tabel 7: Resultaten warmteverdelingstesten immersie, waarbij de snelste en traagste 

sensoren telkens aangeduid zijn met respectievelijk rood en blauw ...................................... 59 

Tabel 8: Resultaten warmtepenetratietesten in de warmste zone van de autoclaaf met stoom 

water spray waarbij autoclaaftemperatuur werd ingesteld op 130°C. De temperatuur is zowel 

aan de zijkant als in het midden van de bokaal gemeten ....................................................... 61 

Tabel 9: Resultaten warmtepenetratietesten in de koudste zone van de autoclaaf met stoom 

water spray waarbij autoclaaftemperatuur werd ingesteld op 130°C. De temperatuur is zowel 

aan de zijkant als in het midden van de bokaal gemeten ....................................................... 62 

Tabel 10: Resultaten warmtepenetratietesten in de warmste zone van de autoclaaf met 

immersie  waarbij autoclaaftemperatuur werd ingesteld op 130°C. De temperatuur is zowel 

aan de zijkant als in het midden van de bokaal gemeten ....................................................... 63 

Tabel 11: Resultaten warmtepenetratietesten in de koudste zone van de autoclaaf met 

immersie  waarbij autoclaaftemperatuur werd ingesteld op 130°C. De temperatuur is zowel 

aan de zijkant als in het midden van de bokaal gemeten ....................................................... 64 

Tabel 12: Resultaten testrecept 1, waarbij de temperatuur van de soep in het midden van de 

bokaal in de koudste zone is gemeten .................................................................................... 65 

Tabel 13: Resultaten testrecept 2, waarbij de temperatuur van de soep in het midden van de 

bokaal in de koudste zone is gemeten .................................................................................... 67 

Tabel 14: Resultaten testrecept 3, waarbij het recept drie keer is uitgevoerd en waarbij de 

temperatuur van de soep steeds in het midden van de bokaal in de koudste zone is gemeten

 .................................................................................................................................................. 67 

Tabel 15: F0-waarden van het definitieve recept, waarbij het recept drie keer is uitgevoerd . 69 

Tabel 16: Temperatuursverloop van twee sensoren welke respectievelijk in de koudste en 

warmste zone zijn geplaatst bij twee uitvoeringen van het definitieve recept ........................ 70 

Tabel 17: Resultaten verdunningen totaal mesofiel kiemgetal van commerciële soep .......... 71 

Tabel 18: Resultaten totaal mesofiel kiemgetal en gisten en schimmels van de eerste 

uitvoering van het definitieve recept ........................................................................................ 71 

Tabel 19: Resultaten verdunningen totaal mesofiel kiemgetal van de tweede uitvoering van 

het definitieve recept ................................................................................................................ 72 



13 
 

Tabel 20: Resultaten kleurmetingen van de soep van de eerste  uitvoering van het definitieve 

recept ........................................................................................................................................ 73 

Tabel 21: Overzicht van alle waarden van de kleurmeting voor de vier soepstalen van de 

tweede uitvoering van het definitieve recept, alsook telkens het bijhorende gemiddelde met 

standaarddeviatie. .................................................................................................................... 74 

Tabel 22: Resultaten viscositeitsmetingen van beide uitvoeringen van het definitieve recept

 .................................................................................................................................................. 75 

Tabel 23: Overzicht stabiliteitsindexen van de stalen van de tweede uitvoering van het 

definitieve recept ...................................................................................................................... 75 

Tabel 24: pH van soep tweede uitvoering ............................................................................... 76 

Lijst met gebruikte afkortingen 

Sws: stoom water spray 

PCA: plate count agar 

OGYE: oxytetracycline glucose yeast extract 

S.D.: standaarddeviatie 

  



14 
 

Inleiding 

Om steeds over houdbare voedingsproducten te kunnen beschikken, is conservering 

noodzakelijk. Conservering kan zowel gebeuren door verpakking als door 

hittebehandelingen. Het gebruik van verhittingsprocessen is één van de meest gebruikte 

methodes voor voedselconservering gedurende de twintigste eeuw. De processen hebben 

tot doel bacteriologische besmettingen te voorkomen. Het verhittingsproces kan zowel een 

pasteurisatie, een in-container sterilisatie als een aseptische verwerking zijn. In-container 

sterilisatie is een proces dat moet leiden tot houdbare producten in blikken, zachte 

containers of flessen, voor bijvoorbeeld groenten, fruit, sauzen en soepen. De sterilisatie 

bestaat uit een opwarming tot 110-125°C, gevolgd door een kook- en afkoelfase. Hierbij 

worden micro-organismen, inclusief sporenvormers geïnactiveerd, zodanig dat het voedsel 

veilig kan opgeslagen worden bij kamertemperatuur. De nadelen hierbij zijn de hoge energie- 

en waterconsumptie en het eventuele verlies van productkwaliteit. Een sterilisatie wordt dan 

ook geëvalueerd op basis van de kleur, textuur en nutritionele kwaliteit van het product, 

alsook de behaalde F0-waarde, welke weergeeft welke letaliteit behaalt werd. 

Het doel van deze masterproef is om met behulp van een autoclaaf het ideale 

sterilisatieproces voor soep in glazen bokalen op te stellen. Er wordt nagegaan op welke 

manier de soep het beste gesteriliseerd wordt, dus welke tijd/temperatuurscombinaties 

geschikt zijn. De soep moet na sterilisatie een zekere houdbaarheid hebben zonder koeling 

waarbij de smaak, textuur en kleur behouden blijft. Voordat de soep effectief kan 

gesteriliseerd worden, is een optimalisatie van de autoclaaf noodzakelijk.  

Voor de sterilisatie wordt een horizontale pilootautoclaaf AR 091-H van leverancier JBT 

FoodTech gebruikt. Dit is een batchautoclaaf met één mand. Eerst en vooral is hiervoor een 

schikking nodig van de bokalen in de mand, waarbij erop gelet wordt dat de capaciteit 

maximaal is. Verder moet er eerst inzicht gekregen worden in de warmteverdeling binnen de 

autoclaaf. Dit gebeurt aan de hand van temperatuurssensoren die op verschillende locaties 

in de mand geplaatst worden, waarbij telkens een temperatuursverloop verkregen wordt. 

Alsook de warmtepenetratie binnen een bokaal moet onderzocht worden, wat gebeurt door 

de temperatuur zowel aan de zijkant als in het midden van de bokaal te meten. Hierbij 

worden warmtepenetratiecurves verkregen. Vervolgens kan pas overgegaan worden tot het 

uittesten van processen, waarbij uiteindelijk het recept gekozen wordt dat het beste aanleunt 

bij het streefdoel. Het streefdoel is dat de kern van de soep gedurende 3 minuten een 

temperatuur van 121°C heeft, dus een F0-waarde van 3 minuten. 

Nadat de soep gesteriliseerd is met het definitieve proces wordt de productkwaliteit 

geëvalueerd. De evaluatie bestaat o.a. uit kleur-, viscositeit-, pH- en stabiliteitsmetingen, 

alsook een microbieel onderzoek. De letaliteit wordt geëvalueerd door de bepaling van de F0-

waarde.   
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1 Literatuurstudie 

1.1 Samenstelling en productie van soep 

1.1.1 Samenstelling soep 

Soep is een onmisbaar element van mogelijks elke keuken in de wereld. Er zijn soepen van 

gevogelte, vlees of zeevruchten en soepen van groeten. Sommige gebruiken weinig 

ingrediënten terwijl andere verschillende materialen omvatten. Sommige zijn dun en 

kristalhelder en andere zijn zo dik als een stoofpot (Ke et al., 2011).  

Het Nederlands voedingsstoffenbestand (NEVO) (2006) heeft mogelijke recepten opgesteld 

voor soep. De samenstelling van heldere soep met groenten en van gebonden soep met 

groenten is weergegeven in respectievelijk Tabel 1 en Tabel 2. 

Tabel 1: Recept heldere soep met groenten (NEVO, 2006) 

Soep heldere met groenten Aantal gram 

Water gemiddeld 1000 

Prei gekookt 95 

Wortelen gekookt 52 

Bloemkool gekookt 44 

Sperziebonen gekookt 36 

Groene paprika gekookt 25 

Rode paprika gekookt 25 

Bouillionblokje 20 

Peterselie vers 14 

Bladselderij vers 14 

 

Tabel 2: Recept gebonden soep met groenten (NEVO, 2006) 

Soep gebonden met groenten Aantal gram 

Soep heldere met groenten 1325 

Bloem tarwe-patent 35 

Margarine 80% vet > 24 g verzadigde 

vetzuren 
35 

 

Uit Tabel 1  blijkt dat heldere soep met groenten hoofdzakelijk bestaat uit water en 

verschillende groenten. Het recept van de gebonden soep wijst erop dat tarwebloem en 

margarine gebruikt worden om de overgang te maken van een heldere naar een gebonden 

soep. 

 

Volgens Hutton (2002) is zout ook een ingrediënt van soep. Zout is een belangrijke 

sensorische component van de meeste soepen en het is aanwezig om de totale smaak van 
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de soep te verbeteren. Het verhoogt ook de waarneming van volheid en dikte, wat de indruk 

geeft van een minder waterig product, en de gewaarwording van zachtheid (Hutton, 2002). 

1.1.2 Vloeigedrag van soep 

Het vloeigedrag van de soep is ook belangrijk voor de sensorische kwaliteit van de soep, 

vooral het mondgevoel. Deze eigenschappen worden beïnvloed door het percentage water, 

de kooktijd, de temperatuur van de soep en het type van tarwebloem dat gebruikt wordt. Een 

stijgende soeptemperatuur doet namelijk algemeen de viscositeit bij een bepaalde 

afschuifsnelheid dalen. Soepen gemaakt met witte tarwebloem hebben een hogere 

viscositeit dan degene gemaakt met volkorenmeel (Ibanoglu & Ibanoglu, 1999). 

Traditioneel wordt als dikkingsmiddel zetmeel gebruikt. De goede viscositeit opbouwende 

eigenschappen maken van β-glucanen mogelijke alternatieven als dikmiddelen in 

verschillende voedingstoepassingen. Ze hebben ook een belangrijke invloed op de 

viscositeit. Het zijn namelijk wateroplosbare, lineaire, hoog moleculaire polysachariden van 

het endosperm van granen die viskeuze, shearthinning oplossingen geven, zelfs bij lage 

concentraties. Bevroren kant-en-klaar soepen zijn een mogelijke productcategorie waar β-

glucanen als dikmiddel kunnen gebruikt worden De viscositeit van de soep is sterk 

afhankelijk van de concentratie (Lyly et al., 2004). Uit het onderzoek van Lyly et al. (2004) 

blijkt dat bij alle β-glucaan bereidingen, dit omvat β-glucanen van haver en van gerst, een 

stijgende concentratie leidt tot een verhoging van de viscositeit, de rekbaarheid, de 

slijmerigheid, en de off-flavours van de soep. 

1.1.3 Nutritioneel belang van soep 

Het consumeren van soep kan het verzadigingsgevoel verhogen en kan aldus de energie-

inname  tijdens een maaltijd of gedurende de dag verminderen (Flood & Rolls, 2007; Kuroda 

et al., 2011).  

Uit het onderzoek van Kuroda et al. (2011) blijkt dat er een significant omgekeerd verband 

bestaat tussen de frequentie van soepinname en de BMI, de middelomtrek en de taille/heup 

verhouding, na correctie voor leeftijd, huidige rookgedrag, energie-inname, energie van 

alcoholinname en energieverbruik. Volgens dezelfde auteurs werd geen significant verband 

gevonden tussen de frequentie van soepinname en andere metabolische risico’s zoals teveel 

aan totale cholesterol, te weinig HDL cholesterol, teveel LDL cholesterol, triacylglycerol en 

teveel glucose die de oorzaak kunnen zijn van cardiovasculaire ziekten en diabetes. Volgens 

Martínez-Tomás et al. (2012) daarentegen zou de inname van groentesoep wel leiden tot 

toenemende HDL cholesterol en afnemende LDL cholesterol. 

 

Bij groentesoep draagt de consumptie van groenten ook bij tot een verhoging van de inname 

van belangrijke nutriënten, zoals vitaminen, mineralen, anti-oxidanten en voedingsvezels. Dit 

heeft bijgevolg een gunstig effect op de gezondheid (Martínez-Tomás et al., 2012). De 

voedingswaarden van allerlei groentesoepen zijn weergegeven in Tabel 3. De aanduiding 

verse soep wijst op soep bereid met een bouillon, zonder toevoeging van extra zout. Hieruit 

blijkt dat ze allen zorgen voor energie, waarbij de hoogste energiewaarden bij de 
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tomatenroomsoep worden waargenomen. Bovendien bevat deze soep het hoogste gehalte 

vetten, waarbij deze vooral bestaan uit verzadigde vetzuren. De meervoudige onverzadigde 

vetzuren bestaan bij de meeste soepen uit omega-6 vetzuren, meer specifiek linolzuur, 

aangezien de omega-3 vetzuren overal afwezig zijn. De tomatenroomsoep is ook de enige 

soep die transvetzuren en cholesterol bevat. Het gehalte eiwitten is het hoogst bij kervelsoep 

en het laagst bij wortelsoep. De heldere soep met groenten bevat de meeste verteerbare 

koolhydraten, maar wel de minste vezels. Het gehalte verteerbare koolhydraten is het 

tweede hoogst bij de wortelsoep, waarbij vooral het hogere gehalte zetmeel t.o.v. de andere 

soepen opvalt. Het watergehalte is overal ongeveer gelijk, met uitzondering van het lagere 

gehalte bij tomatenroomsoep. De room heeft dus een belangrijke invloed op de nutritionele 

waarde. Natrium is het meest voorkomende mineraal en bij de vitaminen is dit vitamine C. 

De nutritionele waarde is dus afhankelijk van het soort soep.  

1.1.4 Productiewijzen 

De bereiding kan bestaan uit traditionele processen. Hierbij worden de groenten allemaal 

samen verwarmd en gekookt en vervolgens gemengd. Dit resulteert meestal in een soep die 

vlezig, ruw en heterogeen is en deze bevat bovendien enkele kleine, enigszins harde 

stukken van groenten. Geoptimaliseerde bereiding daarentegen maakt gebruik van 

warmtebehandelingen, zoals het apart blancheren van bijvoorbeeld tomaten en broccoli of 

het koken van wortelen, gevolgd door pureren, mixen en hoge druk homogenisatie bij 100 

bar. De geoptimaliseerde soep is glad, glanzig en homogeen in structuur (Martínez-Tomás et 

al., 2012). 
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Tabel 3: Voedingswaarden van allerlei groentesoepen (VZW Nubel, 2009) 

Hoeveelheid per 
100 g 

Energie 
(kcal) 

Energie 
(kJ) 

Eiwitten 
(g) 

Vetten 
(g) 

Verzadigde 
vetzuren 

(g) 

Enkelvoudige 
onverzadigde 
vetzuren (g) 

Meervoudige 
onverzadigde 
vetzuren (g) 

Omega-
3-

vetzuren 
(g) 

Omega-
6-

vetzuren 
(g) 

Linolzuur 
(g) 

Heldere soep met 
groenten 

18 72 0,6 0,5 0,2 0,3 0,1 - (**) - - 

Verse (*) 
kervelsoep 

15 61 0,9 0,7 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 

Verse 
pompoensoep 

12 48 0,6 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 

Verse preisoep 13 56 0,7 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 

Verse 
tomatenroomsoep 

21 87 0,4 1,9 1,2 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1 

Verse witloofsoep 13 54 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 

Verse wortelsoep, 
gebonden 

15 64 0,3 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 

(*) De aanduiding vers wijst op soep bereid met een bouillon, zonder toevoeging van extra zout 
(**) ‘-‘ betekent dat de component niet geanalyseerd is  
 

Hoeveelheid per 
100 g 

Transvetzuren 
(g) 

Cholesterol 
(mg) 

Verteerbare 
koolhydraten 

(g) 

Suikers 
(g) 

Zetmeel 
(g) 

Vezels  
(g) 

Water 
(g) 

Natrium 
(mg) 

Kalium 
(mg) 

Calcium 
(mg) 

Fosfor 
(mg) 

Heldere soep met 
groeten 

0,0 0 2,7 - - 0,2 96 339 51 5 8 

Verse kervelsoep 0,0 0 1,3 1,1 0,2 0,9 95 302 84 24 10 

Verse 
pompoensoep 

0,0 0 0,8 0,6 0,2 0,4 94 289 39 8 7 

Verse preisoep 0,0 0 1,3 1,2 0,2 0,8 91 280 70 7 11 

Verse 
tomatenroomsoep 

0,1 1 0,6 0,5 0,1 0,4 69 110 21 12 8 

Verse witloofsoep 0,0 0 1,4 0,9 0,6 0,6 96 265 55 5 9 

Verse wortelsoep, 
gebonden 

0,0 0 2,1 1,1 0,9 0,7 95 284 39 7 10 
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Hoeveelheid per 
100 g 

Magnesium 
(mg) 

IJzer  
(mg) 

Koper 
(mg) 

Zink  
(mg) 

Selenium 
(µg) 

Vitamine 
A-

activiteit 
(µg) 

Vitamine 
B1 (mg) 

Vitamine 
B2 (mg) 

Vitamine 
B12 (µg) 

Vitamine 
C (mg) 

Vitamine 
D (µg) 

Heldere soep met 
groeten 

4 0,2 0,0 0,1 0 84 0,02 0,02 0,00 3 0,0 

Verse kervelsoep 3 0,2 0,0 0,0 0 74 0,02 0,03 0,00 4 0,1 

Verse 
pompoensoep 

3 0,1 0,0 0,1 0 87 0,04 0,00 0,00 4 0,1 

Verse preisoep 2 0,2 0,0 0,1 0 13 0,02 0,01 0,00 2 0,1 

Verse 
tomatenroomsoep 

2 0,3 0,1 0,2 0 39 0,01 0,02 0,03 1 0,1 

Verse witloofsoep 2 0,1 0,0 0,0 0 7 0,01 0,01 0,00 1 0,1 

Verse wortelsoep, 
gebonden 

2 0,1 0,0 0,0 0 238 0,01 0,01 0,00 1 0,1 
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1.1.5 Groenten 

Groentesoep is een complex voedingsmiddel met een hoog watergehalte. Het bevat 

voedingsingrediënten zoals zout, suiker, aminozuren,…. (Wang et al., 2010). Dit blijkt ook uit 

de eerder besproken voedingswaarden van VZW Nubel (2009). 

1.1.5.1 Contaminatie van verse groenten 

Groenten bestaan hoofdzakelijk uit water, wat resulteert in een hoge wateractiviteit (> 0,99). 

De intracellulaire pH, een andere intrinsieke factor, varieert voor de meeste minimaal 

bewerkte groenten tussen 4,9 tot 6,5. Deze eigenschappen laten de groei toe van micro-

organismen van zodra voedingsstoffen beschikbaar komen (Ragaert et al., 2007). 

Bacteriën, gisten en schimmels domineren de microflora op rauwe groenten en fruit, maar er 

is ook de occasionele aanwezigheid van pathogene bacteriën, parasieten en virussen die in 

staat zijn om infecties te veroorzaken bij de mens. Shigella spp., Salmonella, Escherichia 

coli, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Bacillus cereus, 

Clostridium botulinum, virussen, en parasieten, zoals Giardia lamblia, Cyclospora cayetensis 

en Cryptosporidium parvum, vormen de grootste problemen voor de volksgezondheid. 

Besmettingen met dergelijke bacteriën kunnen namelijk leiden tot allerlei ziektes. Fruit en 

groenten kunnen besmet worden met pathogene micro-organismen terwijl ze groeien in 

velden, boomgaarden, wijngaarden of serres, of gedurende oogst, behandeling na oogst, 

verwerking, distributie, en gedurende bereiding (Beuchat, 2002). 

 

Een visueel defect dat kan optreden gedurende de opslag van minimaal bewerkte groenten 

is de enzymatische bruinkleuring waarbij twee plantenzymes een belangrijke rol spelen: 

fenylalanine ammonium lyase en polyfenoloxidase. Fenylalanine ammonium lyase is een 

sleutelenzym in fenolische biosyntheses en polyfenoloxidase zet fenolen om in quinones, 

welke snel condenseren tot donkergekleurde pigmenten (Ragaert et al., 2007).  

1.1.5.2 Voorkomen van contaminatie van verse groenten 

De twee meest gebruikte bewaartechnieken voor minimaal verwerkte groenten zijn een lage 

temperatuur en gecontroleerde of gemodificeerde atmosferen. Beide resulteren in een 

vertraging van de ademhalingssnelheid van de groenten, wat een verlenging van de 

houdbaarheid tot gevolg heeft. De opslagtemperatuur, eerder dan de gassamenstelling, 

heeft ook de neiging om de microbiële groei te controleren. Gemodificeerde atmosferen, 

namelijk lagere O2 concentraties, vertragen enzymatische bruinkleuringen, al dan niet in 

combinatie met anti-bruinkleuringsmiddelen (Ragaert et al., 2007). 

Het gebruik van synthetische fungiciden is het belangrijkste middel om na-oogst ziekten te 

vermijden (Tripathi & Dubey, 2004; Ippolito & Nigro, 2000).  

Aanzienlijke aandacht wordt ook gegeven aan de mogelijkheid van biologische controle van 

na-oogst ziekten als  levensvatbaar alternatief voor de synthetische fungiciden (Triphati & 

Dubey, 2004). De zoektocht naar microbiële antagonisten om na-oogst bederf van verse 

groenten te controleren wordt actief voortgezet in verschillende laboratoria en blijkt een 

veelbelovende strategie te zijn voor het beheer van ziekten bij een reeks van gewassen. 
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Antagonistische micro-organismen kunnen zwakke infecties uitroeien in kunstmatige wonden 

en beschermen tegen volgende infecties, maar ze zijn niet in staat om eerder gevestigde 

infecties te controleren. Het toepassen van antagonisten voor de oogst, laat toe dat verse 

wonden onmiddellijk preventief kunnen gekoloniseerd worden door de antagonisten. De 

antagonisten hebben zo meer tijd om verse wonden te koloniseren en te verzadigen voordat 

de pathogenen aankomen. Kolonisatie is belangrijk en nodig voor uitsluiting van pathogenen. 

Bovendien gaan de antagonisten ook concurreren met de omringende microbiële populatie 

welke meestal niet in staat is om de pathogenen effectief te beperken (Ippolito & Nigro, 

2000).  

 

Groenten bevatten een aantal componenten die antimicrobieel zijn. Dergelijke componenten 

kunnen geëxtraheerd worden en toegepast worden bij andere geoogste voedingswaren. De 

methode die gebruikt wordt voor het toepassen bij andere geoogste voedingswaren is 

afhankelijk van de eigenschappen van de antimicrobiële component, zo kan onder andere 

gebruik gemaakt worden van rookkamers, weken of dippen in een oplossing, besproeiing en 

gemodificeerde atmosferen en verpakkingen. De smaakcomponenten zijn secundaire 

metabolieten met unieke eigenschappen en vluchtigheid, vetoplosbaarheid en lage 

wateroplosbaarheid. Ze zijn heel bruikbaar in na-oogst bescherming omdat ze vluchtig, 

gering wateroplosbaar en makkelijk te absorberen zijn. Andere mogelijke componenten zijn 

azijnzuur, jasmonaten, glucosinolaten, propolis, fusapyrone, deoxyfusapyrone, chitosan, 

essentiële oliën en plantenextracten (Tripathi & Dubey, 2004).  

 

Andere bewaartechnieken zijn het gebruik van chemicaliën, milde warmtebehandeling, 

bestraling, elektrische pulsen, lichtpulsen, UV-behandeling, verzurende middelen, filmcoating 

en actieve verpakkingen (Ragaert et al., 2007). 

1.2 Conservering van levensmiddelen  

1.2.1 Conservering van levensmiddelen via verhittingsprocessen 

De verhittingsprocessen zijn nodig om gedurende een gewenste periode vrij te blijven van 

bacteriologische besmettingen die aanleiding kunnen geven tot voedselgerelateerde ziekten 

(Chen et al., 2005). Het is één van de meest gebruikte methodes voor voedselconservering 

gedurende de twintigste eeuw en het heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor het 

nutritioneel welzijn van een groot deel van de wereldbevolking (Ghani et al., 2002). Snel en 

uniform verwarmen is noodzakelijk om hogere kwaliteitsproducten te produceren omdat de 

gewenste letaliteit kan bereikt worden met een minimale destructie van de kleur, de textuur 

en de nutriënten van het verhitte voedingsproduct. Snel verwarmen verhoogt niet enkel de 

efficiëntie van de procesapparatuur, maar leidt ook tot gereduceerde energie- en 

productiekosten (Dwivedi & Ramaswamy, 2010). 

1.2.1.1 Kinetiek van verhitting 

De afdoding van micro-organismen door verhitting verloopt volgens een bepaalde 

wetmatigheid. Het aantal dat afgedood wordt  in functie van de verhittingstijd t is afhankelijk 
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van het aantal micro-organismen N dat op het tijdstip aanwezig is. Dit wordt weergegeven 

door onderstaande formule, waarbij n de orde van het model is en k de snelheidsconstante. 

In de meeste gevallen wordt een eerste orde reactie verkregen indien de afdoding bij 

constante temperatuur wordt geëvalueerd (Eeckhout, 2012). 

  

  
       

Na integratie voor een kiembelasting N0 op tijdstip t=0 naar kiembelasting N op tijdstip t met 

k als constante, wordt dit:  

           
  

     
 

Dit is de vergelijking van een logaritmische afdodingscurve (Eekhout, 2012). Figuur 1a geeft 

een overlevingscurve aan, waarbij duidelijk te zien is dat het aantal overlevenden daalt in 

functie van de tijd (Awuah et al., 2007). Uit de grafiek blijkt ook dat hoe groter het 

uitgangskiemgetal N0 is, hoe langer de hittebehandeling zal moeten duren om de gewenste 

steriliteit te bekomen (Eeckhout, 2012). 

Een belangrijke parameter is de D-waarde, de decimale reductietijd uitgedrukt in minuten. Dit 

is de tijd die bij een bepaalde temperatuur nodig is om 90% van de populatie te reduceren 

(Silva & Gibbs, 2012; Awuah et al., 2007). Het kenmerkt de weerstand van de micro-

organismen tegen verhitting en is dus afhankelijk van het soort micro-organisme en de 

temperatuur. De formule is hieronder weergegeven (Eeckhout, 2012). 

  
     

 
 

Silva & Gibbs (2012) gebruiken ook volgende formule voor de D-waarde: 

              
      

  

DT is de D-waarde bij temperatuur T en Dref is de D-waarde bij referentietemperatuur. De z-

waarde wordt in wat volgt besproken. 

Awuah et al. (2007) maken voor de D-waarde gebruik van onderstaande formule. Hierbij 

stellen A en B de overlevende aantallen voor na tijd 1 en 2. 

   
      

               
 

Figuur 1b geeft een D-waarde curve weer, waaruit blijkt dat de D- waarde daalt bij 

toenemende temperatuur (Awuah et al., 2007). 
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Figuur 1: Typische overlevingscurve (a) en D-waarde curve (b) (Awuah et al., 2007) 

Een andere belangrijke parameter is de z-waarde, de thermische weerstand. Dit is de 

temperatuursstijging die nodig is om de D-waarde met 1 log te verlagen, dus om een 90% 

reductie te verkrijgen van de D-waarde (Silva & Gibbs, 2012; Awuah et al., 2007). De formule 

voor de z-waarde is de volgende: 

   
     

               
 

Hierbij staan D1 en D2 voor de D-waarden bij respectievelijk temperatuur T1 en T2 (Awuah et 

al., 2007). 

Bovendien is er de F0-waarde, welke de tijd voorstelt die nodig is om voor een gegeven 

populatie een reductie van microbiële sporen te verkrijgen bij een referentietemperatuur van 

121,1°C.  Het kan weergegeven worden door onderstaande formule, waarbij Dref de D-

waarde is van een referentiemicro-organisme bij de referentietemperatuur 121,1°C.  

                      

Meestal wordt Clostridium botulinum gebruikt als referentieorganisme, welke een z-waarde 

heeft van 10°C (Eeckhout, 2012). Clostridium botulinum is namelijk het meest hitteresistente 

pathogeen dat de thermische verwerking van laag zure voedingsmiddelen kan overleven. In 

praktijk moet een sterilisatieproces de mogelijkheid dat een Clostridium botulinum spore 

overleeft in een laag zuur voedingsproduct verlagen naar 1 op 1012. Dit wordt ook wel de 

‘botulinum cook’ genoemd en het standaardproces om dit te bereiken is gelijk aan 3 minuten 

bij 121,1°C, wat overeenkomt met een F0 waarde van 3 (Tucker et al., 2007). Vaak worden 

ook de meer hitteresistente mesofiele sporevormers Bacillus sporothermodurans en Bacillus 

subtilis gebruikt om de veiligheid en de stabiliteit van de voedselproducten te controleren 

(Periago et al., 2004). 
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De F0-waarde wordt ook wel procesletaliteit genoemd en kan ook berekend worden met 

volgende formule: 

 

De parameters t, z, T en T0 betekenen respectievelijk de tijd in minuten, de z-waarde of 

temperatuursgevoeligheid van het doelmicro-organisme, de temperatuur op een gegeven 

tijd, en de referentietemperatuur (Awuah et al., 2007).  

De F0-waarde wordt dus berekend door numerieke of grafische integratie van het 

cumulatieve effect van de veranderende temperatuur gedurende de behandeling (Periago et 

al., 2004).  

1.2.1.2 Pasteuriseren 

Pasteurisatie is een type van thermische verwerking dat de mogelijke contaminatie door een 

speciaal pathogeen micro-organisme verlaagt tot een gewenst niveau welk voldoet aan de 

houdbaarheidseis (Chen et al., 2005). Het inactiveert enzymen en dood relatief 

hittegevoelige micro-organismen, met minimale verandering in de sensorische en nutritionele 

eigenschappen van het voedsel (Rahman, 2007). Het is een traditioneel fysisch proces voor 

decontaminatie van voedsel dat vandaag nog steeds algemeen gebruikt wordt, omdat het 

efficiënt, milieuvriendelijk, conseerveermiddelvrij en goedkoop is in vergelijking met andere 

conserveermethoden. De milde temperaturen (< 95°C) die toegepast worden op de 

producten voor een bepaalde tijd laten een groter behoud toe van de originele 

eigenschappen van de grondstoffen terwijl vegetatieve pathogenen zoals Salmonella 

geïnactiveerd worden. Aangezien het een milde thermische behandeling is, bestaat de kans 

dat microbiële overlevenden, sporenvormers, na het proces nog aanwezig zijn in het product 

(Silva & Gibbs, 2012) . Het product moet hierdoor steeds koel bewaard worden om de 

uitgroei van pathogene micro-organismen te minimaliseren (Chen et al., 2005; Silva & Gibbs, 

2012). 

1.2.1.3 In-container steriliseren 

Sterilisatie is een proces dat leidt tot houdbare producten in blikken, zachte containers of 

flessen. Dit proces maakt gebruik van een hogere temperatuur dan pasteurisatie (Chen et 

al., 2005). Alle micro-organismen, inclusief sporenvormers, worden geïnactiveerd en het 

voedsel kan veilig opgeslagen worden bij kamertemperatuur (Silva & Gibbs, 2012). Het 

proces verlengt niet enkel de houdbaarheid van het product, maar beïnvloedt ook de 

nutritionele kwaliteit, zoals het vitaminegehalte. Eén van de uitdagingen van de 

conservenindustrie is om de gewenste mate van steriliteit te bereiken met een minimum 

verlies aan productkwaliteit (Ghani et al., 2002).   

De industriële sterilisatieprocessen vergen een hoge energie- en waterconsumptie en 

veroorzaken substantiële emissie van vervuilende stoffen, zoals CO2 (Zuijlen et al., 2010). 
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In geval van in-container sterilisatie dient het product eerst verwarmd te worden tot 110-

125°C om sterilisatie te verzekeren. Ten tweede vereist het product gedurende een bepaalde 

tijd te equilibreren bij die temperatuur, aangezien de oppervlakte warmer is dan het centrale 

punt van de container waardoor een temperatuursgradiënt ontstaat. Ten derde moet het 

product voor een bepaalde tijd bij deze temperatuur gehouden worden om een vooraf 

bepaalde sterilisatiewaarde, F0, te verzekeren. Tot slot moet het product gekoeld worden om 

verder koken te vermijden (Rahman, 2007).  

Verzadigde stoom is het meest algemene en hoogst gewenste verwarmingsmedium voor de 

sterilisatie van ingeblikte voedingswaren. Andere sterilisatiemethoden zoals pulsed electric 

field, ultra-hoge hydrostatische druk en ultra-violet behandeling zijn wijd bestudeerd, maar 

zullen volgens Ghani et al. (2003) nooit de gewone thermische sterilisatie volledig kunnen 

vervangen. 

1.2.1.4 Aseptische verwerking 

Het concept van hoge temperatuur-korte tijd (HTST) en ultra hoge temperatuur (UHT) 

verwerking omvat de sterilisatie van het voedingsproduct, gevolgd door een houdtijd om de 

gewenste letaliteit te bereiken en een snelle koeling om de invloed van de warmte op de 

nutriënten te beperken. Het verpakken van het product gebeurt in een steriele omgeving 

waar het steriele product in een steriele verpakking kan gebracht worden. De sterilisatie van 

het product kan gebeuren met behulp van een directe of indirecte warmtewisselaar. In 

tegenstelling tot de in-verpakking sterilisatie waar het grootste letale effect gebeurt op het 

einde van de verwarmfase en in het begin van de koelfase, gebeurt het hier in de houdfase. 

De aseptische verwerking is het meest succesvol voor vloeibaar voedsel en voor vloeibaar 

voedsel met kleine partikels. De voordelen van de methode zijn het betere kwaliteitsbehoud 

en de hogere energie-efficiëntie dankzij de hoge warmteoverdrachtsnelheden. De methode 

kan wel moeilijk hitteresistente enzymen vernietigen en schiet tekort voor slecht 

verpompbare vloeistoffen met een hoge viscositeit (Awuah et al., 2007). 

1.2.2 Conservering van levensmiddelen via verpakking 

Verpakking is het middel dat goederen bevat en beschermt zodanig dat de impact van het 

milieu op het voedsel geminimaliseerd wordt. Doeltreffend verpakken is essentieel voor de 

gezondheid en het welzijn van de consument (Joshi et al., 2003). De verpakking is dus van 

uitermate groot belang aangezien het de producten beschermt tegen microbiële 

herbesmetting, licht en zuurstof (Zygoura et al., 2004). De gebruikte verpakkingswijzen zijn 

pouches, glazen bokalen, plastiek containers, PET-flessen, tetra pak en metalen blikken. 

1.2.2.1 Pouches 

Een pouche is een flexibele meerlagige verpakking welke voornamelijk bestaat uit 

polypropyleen, aluminiumfolie en polyester. Het bestaat dus uit laminaatstructuren (Byun et 

al., 2010; Rahman, 2007). Aluminium is zeer populair in de voedingsindustrie, want het is 

ondoordringbaar, vetvrij, niet absorberend, inert en vervormbaar (Joshi et al., 2003). 

Tegenwoordig worden in de pouchesindustrie vaak polymere films met een dunne metalen 

coating zoals silicium- en aluminiumoxide gebruikt als barrière. Deze bieden verscheidene 
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voordelen, zoals een hoge gasbarrière, geschikt voor microgolfoven, licht gewicht, 

ontwerpvrijheid en doorzichtigheid. Gastransport kan gebeuren door twee mechanismen, 

namelijk een diffuse stroom door gaspermeabiliteit of een stroom door defecten in het 

materiaal, zoals gaatjes (Byun et al., 2010). 

Een pouche minimaliseert de thermische schade aan nutriënten, smaak, kleur en textuur. Dit 

komt door een snellere opwarming te wijten aan het dunnere verpakkingsmateriaal in 

vergelijking met bijvoorbeeld metalen blikken (Byun et al., 2010; Rahman, 2007). Meestal 

wordt er een verkorting van 40% waargenomen voor de kookcyclus van het proces 

(Rahman, 2007).  

Voor de consument is een pouche de meest geschikte verpakking, het kan namelijk gewoon 

in de kast bewaard worden naast de andere droge goederen. Voedsel verpakt in een pouche 

is gesteriliseerd en klaar om te consumeren. Het voedsel kan makkelijk verwarmd worden 

door de pouche enkele minuten in kokend water of in de microgolfoven te plaatsen (Rahman, 

2007). 

1.2.2.2 Glazen bokalen 

Glas is één van de oudste verpakkingsmaterialen gebruikt voor voedsel (Tucker & 

Featherstone, 2011). Glazen bokalen met metalen draaisluitingen worden gebruikt voor een 

wijd gamma van producten, van jam en augurken tot spaghettisaus en vis (Fankhauser-Noti 

& Grob, 2006). Glas is uiterst geschikt om de nutritionele en sensorische kwaliteit van 

vloeibare voedingsmiddelen te bewaren omwille van de lage zuurstof permeabiliteit. De 

kostprijs is wel relatief hoog (Ros-Chumillas et al., 2007). Uit het onderzoek van Saint-Eve et 

al. (2008) blijkt dat glas ook zorgt voor een kleiner verlies aan aromacomponenten in 

vergelijking met polystyreen en polypropyleen. Dit bewijst dat glas een bijna perfecte barrière 

vormt welke inert is en welke geen interacties ondergaat met het verpakte voedsel (Saint-

Eve et al., 2008). Het glas laat op zijn oppervlak ook geen groei toe van bacteriën en het is 

ondoordringbaar voor bacteriën (Rahman, 2007). Bovendien is het relatief sterk en zorgt het 

ervoor dat de inhoud zichtbaar is voor de consument. Het grootste nadeel van glas is dat het 

kan breken en dat de gebroken stukjes heel scherp kunnen zijn en dus fysieke gevaren 

vormen. Het is ook geen goede lichtbarrière waardoor bederf door licht kan plaatsvinden en 

het is relatief zwaar en niet geschikt voor producten die ingevroren moeten worden. Wanneer 

hoge vultemperaturen gebruikt worden, moeten de glascontainers eventueel voorverwarmd 

worden om een thermische schok te voorkomen. Over het algemeen wordt glas niet verwerkt 

boven 121°C en overdruk is noodzakelijk om te verzekeren dat het deksel niet loskomt 

gedurende de verwerking (Tucker & Featherstone, 2011). Glas is dikker dan metaal, wat 

samen met de lagere thermische conductiviteit van glas resulteert in een tragere 

warmtepenetratie en een langere procestijd (Rahman, 2007). De warmtegeleidingscoëfficiënt 

van glas bedraagt bij 100°C namelijk 0,7 W/m K en die van bijvoorbeeld staal bedraagt 47 

W/m K (TNO Prins Maurits Laboratorium, 1999). 

De dekselafdichtingen tegen de glasrand bestaan uit geplastificeerd PVC. Ze kunnen een 

probleem vormen door de migratie van weekmakers uit de afdichtingen naar het voedsel. De 
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migratie kan hoog zijn wanneer het product sterk verhit is na het vullen (Fankhauser-Noti & 

Grob, 2006).  

1.2.2.3 Plastiek containers 

Het probleem bij alle plastiek containers is de lichtdoorlaatbaarheid en de 

zuurstofpermeabiliteit. Dit kan namelijk lichtgeïnduceerde smaken en oxidatieve reacties tot 

gevolg hebben. Blootstelling aan het licht, in het bijzonder bij golflengten lager dan 500 nm, 

kan ook afbraak van de lichtgevoelige vitaminen veroorzaken, voornamelijk vitamine A en 

riboflavine (Zygoura et al., 2004). 

Polymere verpakkingen kunnen aromacomponenten absorberen wat de organoleptische 

kwaliteit kan wijzigen en wat onder andere kan resulteren in een verlaging van de intensiteit 

of een verandering van het geurprofiel. Verschillende factoren kunnen de absorptie van 

aromacomponenten beïnvloeden, namelijk het type verpakkingsmateriaal, de aard van de 

aromacomponenten, de samenstelling van het voedsel en de externe omgeving (Saint-Eve 

et al., 2008). 

1.2.2.4 PET-flessen 

Polyethyleentereftalaat, PET, is wereldwijd het meest gunstige verpakkingsmateriaal 

geworden van flessen voor water, softdrinks, ice tea, bier, wijn en sappen. De reden voor 

deze ontwikkeling zijn de uitstekende eigenschappen van het PET materiaal, voornamelijk 

de onbreekbaarheid en het erg lage gewicht van de flessen in vergelijking met glazen flessen 

van hetzelfde vulvolume (Welle, 2011). In vergelijking met andere polymeerverpakkingen 

heeft PET een hoge helderheid, UV resistentie en goede barrière-eigenschappen voor 

zuurstof en vocht (Ros-Chumillas et al., 2007; Welle, 2011; Zygoura et al., 2004).  Het kan 

ook het nadelige effect van licht reduceren in de vorm van gepigmenteerde flessen (Zygoura 

et al., 2004). Als gevolg hiervan heeft PET het glas en de metalen blikken grotendeels 

vervangen als verpakkingsmateriaal (Welle, 2011). Bovendien is het een goedkoop materiaal 

dat het verlies van smaken voorkomt en in alle volumes en vormen verkrijgbaar is (Meneses 

et al., 2012). 

1.2.2.5 Tetra pak 

Tetra pak is een systeem voor drank en vloeibaar voedsel dat wereldwijd wordt gebruikt als 

een aseptisch verpakkingsmateriaal. Dit opmerkelijke verpakkingssysteem laat toe dat 

bederfgevoelige producten, zoals aseptisch afgevulde vloeibare voedingsmiddelen en 

dranken in Tetra pak, verdeeld en opgeslagen kunnen worden zonder koeling voor een 

periode van zes maanden of meer. Tetra pak is opgebouwd uit drie grondstoffen, namelijk 

karton, aluminium en lage dichtheidspolyethyleen (Korkmaz et al., 2009; Meneses et al., 

2012). Het karton geeft  de verpakking zijn vorm, terwijl de aluminiumlaag de penetratie van 

lucht, licht en micro-organismen voorkomt. De laag dichtheidspolyethyleen voorkomt dat het 

voedsel in contact komt met het aluminium (Meneses et al., 2012). 

1.2.2.6 Metalen blikken 

De meest algemene verpakkingsvorm voor thermische processen van voorgepakte 

voedingsmiddelen is het blik. De sterkte en de onbreekbaarheid van metalen zorgen dat blik 
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een ideaal materiaal is als verpakkingsvorm. Metaal is ook een goede licht- en gasbarrière, 

is snel en makkelijk te sluiten en kan de extreme temperaturen van thermische 

behandelingen weerstaan (Tucker & Featherstone, 2011). Bovendien is metaal goedkoop, 

makkelijk te verwerken, licht en niet toxisch (Hansen & Serin, 1999). 

1.3 Autoclaveren  

Een autoclaaf is een toestel dat gebruikt wordt voor processen om voedsel via warmte te 

conserveren (Tucker & Featherstone, 2011). Het wordt gebruikt voor ingeblikte producten die 

in manden zijn geplaatst. Er bestaan zowel verticale als horizontale batch autoclaven, het 

verschil tussen beide is weergegeven in respectievelijk Figuur 2 en Figuur 3. Een autoclaaf 

bestaat uit een metalen omhulsel dat uitgerust is met inlaten voor stoom, water en lucht. 

Bovendien zijn er uitlaten aanwezig voor ontluchting en voor het leegmaken op het einde van 

de cyclus. De autoclaaf bevat ook probes of sensoren voor het meten van de temperatuur en 

de druk (Rahman, 2007).  

 

Figuur 2: Verticale batch autoclaaf (Rahman, 2007) 
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Figuur 3: Horizontale batch autoclaaf (Rahman, 2007) 

1.3.1 Rotatie en geometrie 

Rotatieprocessen kunnen toegepast worden bij vloeibaar of half vloeibaar voedsel om de 

verwarmsnelheid binnen de container te verhogen. Er van uitgaande dat er voldoende 

warmtetoevoer is, kan de rotatie tot kortere procestijden leiden met een verbeterde 

sensorische en nutritionele kwaliteit ten opzichte van statisch verhitte producten (Ghani et 

al., 2003; Dwivedi & Ramaswamy, 2010). Uit het onderzoek van Ghani et al. (2003) blijkt ook 

dat de rotatie een aanzienlijk effect heeft op de vorm, de grootte en de situering van de 

traagste verwarmzone, dit is de plaats in de container welke het meeste tijd in beslag neemt 

om de sterilisatietemperatuur te bereiken (Ghani et al., 2003). Rotatie kan ook de scheiding 

van verschillende ingrediënten en fasen in het product vermijden. De algemene types van 

rotatie die gebruikt worden zijn de axiale rotatie en de eind-over-eind rotatie. Bij eind-over-

eind rotatie wordt de container geroteerd rond een cirkel in een verticaal vlak (Dwivedi & 

Ramaswamy, 2010). Typische rotatiesnelheden kunnen variëren tussen 2 en 30 toeren per 

minuut, afhankelijk van de sterkte van de verpakking en de convectie-eigenschappen van het 

voedsel in de verpakking (Tucker & Featherstone, 2011).  

De wandhelling en de oriëntatiehoek van de container blijken ook een aanzienlijk effect te 

hebben op de prestatie van het sterilisatiesysteem. Zelfs een kleine helling van de container 

kan een effect hebben op de sterilisatietijden. Een 0° oriëntatie, namelijk container verticaal 

geplaatst, spaart meer dan 17% van de totale tijd en dus van de energie die nodig is, op 

voorwaarde dat er een kegel als container  gebruikt wordt in plaats van een cilinder. 

Wanneer de kegel in verticale positie is, betekent dit dat de punt van de kegel naar beneden 

wijst. Bij een helling van 180°, namelijk container in omgekeerde positie, neigt de kegel de 

slechtste resultaten te geven en de cilinder de beste. De cilinder kan betere resultaten geven 

wanneer deze horizontaal geplaatst is, dus bij een hoek van 90° (Varma & Kannan, 2005). 
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1.3.2 Types autoclaveersystemen 

1.3.2.1 Stoom water spraysysteem 

Het principe van stoom water spray is gebaseerd op rechtstreekse stoominjectie in 

combinatie met de continue circulatie van proceswater en met de toepassing van overdruk 

indien nodig. De druk wordt geregeld door modulerende kleppen voor de aanvoer van 

perslucht en voor het aflaten van druk. De autoclaaf bevat onderaan een kleine hoeveelheid 

water die continu door de sproeiers stroomt over de gehele lengte van de ketel. Op deze 

manier wordt een grondige menging van stoom, water en lucht verkregen. Een stoombuis 

met sproeigaatjes boven het waterpeil verdeelt de stoom over de totale lengte van het vat en 

warmt via het circulatiewater het product op (JBT Foodtech, 2011; Tucker & Featherstone, 

2011). 

De autoclaaf wordt standaard uitgerust met een platen warmtewisselaar. Tijdens de 

afkoelfase stroomt het proceswater door één zijde van de warmtewisselaar, terwijl het 

koelwater door de andere zijde loopt. Op deze manier komen de gesteriliseerde 

verpakkingen niet rechtstreeks in contact met het koelwater en verloopt de koeling in steriele 

omstandigheden (JBT Foodtech, 2011; Tucker & Featherstone, 2011).  

1.3.2.2 100% stoomproces 

Stoomsterilisatie inactiveert micro-organismen door de toepassing van verzadigde stoom 

onder druk. Het omvat algemeen een verwarming in een autoclaaf door gebruik te maken 

van een bepaalde druk om de gewenste temperatuur te bereiken (Hossain et al., 2012). 

Stoomautoclaven zijn historisch gezien de uitverkoren methode voor de behandeling van 

voeding verpakt in metalen blikken. Het was het systeem dat gebruikt werd wanneer de 

inblikindustrie ongeveer 100 jaar geleden is ontstaan (Tucker & Featherstone, 2011). Figuur 

4  geeft een afbeelding weer van een stoomautoclaaf waarbij duidelijk de verschillende in- en 

uitlaten voor stoom, lucht en water zijn weergegeven. 

Het principe is gebaseerd op het verhitten van het product uitsluitend door middel van stoom 

die geïnjecteerd wordt door stoomsproeibuizen op de bodem van de ketel (JBT Foodtech, 

2011). Latente warmte wordt namelijk naar het voedsel getransfereerd wanneer verzadigde 

stoom condenseert op de buitenkant van de container (Rahman, 2007). De eerste fase van 

het proces is de ontluchtingsfase die ervoor zorgt dat de lucht uit de ketel wordt verwijderd 

door het injecteren van stoom en vervolgens de ontluchtingsklep te openen (JBT Foodtech, 

2011). De ontluchting heeft tot doel luchtbellen te elimineren in de ketel, aangezien de lucht 

de containers kan omringen waardoor de condensatie van de stoom verhinderd wordt. De 

aanwezige lucht resulteert bijgevolg in zones met een lage temperatuur en een 

gereduceerde warmte overdracht (Tucker & Featherstone, 2011; Rahman, 2007). Na de 

ontluchting van de ketel wordt de ketel afgesloten en wordt het product verder verhit door 

middel van de stoom. Afkoelen gebeurt door rechtstreekse injectie van koelwater in de ketel 

(JBT Foodtech, 2011). 
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Figuur 4: Stoomautoclaaf voor batchgebruik met verschillende inlaten voor lucht, water en stoom (Tucker & 
Featherstone, 2011) 

Stoom condenseert snel in de ketel, maar het voedsel koelt langzamer en de druk in de 

container blijft hoog. Daarom wordt er een overdruk gebruikt om spanning op de containers 

te vermijden. Wanneer het voedsel onder 100°C gekoeld is, wordt de overdruk verwijderd en 

wordt er verder gekoeld tot ongeveer 40°C. Bij deze temperatuur droogt het vocht op de 

container, waardoor zo oppervlaktecorrosie vermeden wordt (Rahman, 2007). 

1.3.2.3 Waterimmersiesysteem  

Het principe is gebaseerd op het zo snel mogelijk vullen van de ketel met heet water en de 

recirculatie van dit water tijdens het proces. Tijdens de vulfase wordt het water verhit door 

stoominjectie. Wanneer de ketel vol is, wordt er verder verhit door middel van stoominjectie 

in het water dat zich in de ketel bevindt. Afkoelen gebeurt door rechtstreekse injectie van 

koelwater in de ketel, nadat het hete water is afgelaten. Tijdens het hele proces kan er 

overdruk worden toegepast (JBT Foodtech, 2011).  

 

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een heet water tank, hotwelltank. Tijdens een 

procescyclus wordt het proceswater eerst voorverwarmd in de hotwelltank waarna dit water 

gebruikt wordt om de procestank te vullen. Op het einde van het proces wordt bij de aanvang 

van de koeling het warme water van de procestank naar de hotwelltank gestuurd waar het 
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opnieuw verwarmd wordt en waardoor het kan gebruikt worden in een volgende cyclus (JBT 

Foodtech, 2011; Tucker & Featherstone, 2011). Het nadeel is dat er twee ketels nodig zijn, 

wat het systeem duurder maakt dan andere alternatieven. Het voordeel is dat de opstarttijd 

verkort wordt, want in de procesketel moet er namelijk geen groot volume water meer 

verwarmd worden tot procestemperatuur (Tucker & Featherstone, 2011). In Figuur 5 is een 

autoclaaf voor waterimmersie afgebeeld met de twee ketels. 

 

Figuur 5: Waterimmersie autoclaaf met twee ketels (Tucker & Featherstone, 2011) 

 

Het grote voordeel van immersie is de opwaartse kracht veroorzaakt door het water welke 

toelaat dat glazen bokalen roterend kunnen behandeld worden gebruik makend van vrij hoge 

rotatiesnelheden, namelijk tot ongeveer 20 toeren per minuut. Dit kan resulteren in hoge 

kwaliteitsproducten waarbij productbewegingen gebruikt worden om de 

warmtepenetratiesnelheid te verhogen (Tucker & Featherstone, 2011). Roteren tijdens de 

opwarmfase, het koken en het koelen helpt namelijk de thermische energie in het systeem te 

verdelen, wat ook de opwarm- en afkoeltijden reduceert (Rahman, 2007). 

1.3.2.4 Shakaretorts 

Shakaretorts is een uniek concept en een recente toevoeging aan de opties van batch 

autoclaven. Het maakt gebruik van hoge frequentie longitudinale agitatie in plaats van axiale 

rotatie. De reductie in procestijd blijkt aanzienlijk te zijn, wat leidt tot verminderd 

energieverbruik (Tucker & Featherstone, 2011). Figuur 6 geeft een shakaretort weer. 



33 
 

 

Figuur 6: Shakaretort (Tucker & Featherstone, 2011) 

1.3.3 Warmteverdeling en -penetratie 

Tijdens warmtebehandelingen kan er een ongelijkmatige verdeling optreden van de warmte. 

Warmteverdeling en –penetratie zijn twee hoofdfactoren die bijdragen tot de ongelijkmatige 

verdeling (Smout et al., 2000). Een uniforme temperatuur en uniforme 

warmteoverdrachtcondities zijn namelijk sleutelelementen bij de sterilisatie om zo veilige en 

hoog kwalitatieve voedingsproducten te verkrijgen (Smout et al., 2001). Warmteverdeling is 

de variabiliteit in warmteafgifte door de procesuitrusting en geeft dus informatie over de 

ongelijkmatigheid van de autoclaaf (Smout et al., 2000). Aan de hand van 

warmteverdelingstesten wordt de zone in de autoclaaf bepaald welke resulteert in de laagste 

letaliteit (Smout et al., 2000; Smout et al., 2001). Smout et al. (2000) voeren 

warmteverdelingstesten uit met behulp van tijd-temperatuur profielen op respectievelijk 20, 

15 en 25 posities (Smout et al., 2000). De verschillende posities waar gemeten wordt, zijn 

weergegeven in Figuur 7. Een voorbeeld van tijd-temperatuursprofielen die bekomen kunnen 

worden tijdens een warmteverdelingstest is weergegeven in Figuur 8. 

Warmtepenetratie daarentegen is de variabiliteit in warmteafgifte van het oppervlak naar het 

voedingsproduct en geeft informatie over de ongelijkmatigheid van het product. De 

ongelijkmatigheid in letaliteit die gegeven wordt aan een product behandelend in een 

autoclaaf, wordt onderzocht door de data van de warmtedistributie en –penetratie te 

combineren. Thermische procesletaliteit wordt beïnvloed door biologische, fysische en 

operationele parameters. Voor batch autoclaafsystemen zullen er onvermijdelijke variaties in 

verwarmparameters zijn tussen de verschillende monsters en zo zullen er koude zones, 

trage verwarmzones zijn (Smout et al., 2000). Tijdens thermische behandelingen moet de 

temperatuur in de traagste verwarmzone van het voedsel gekend zijn. Traditioneel wordt dit 

gemeten door gebruik te maken van thermokoppels . Er kunnen fouten optreden door de 

aanwezigheid van de snoeren van de thermokoppels welke de vrije beweging van 

vloeistoffen kunnen beperken. Bovendien beweegt de traagste verwarmzone voortdurend 

tijdens de verwarming, waardoor het moeilijk is om de temperatuur in die zone te meten. 

Hierdoor is er een groeiende interesse ontstaan in het gebruik van wiskundige modellen om 

de temperatuur gedurende de warmtebehandeling te voorspellen (Ghani et al, 2002; Ghani 

et al, 2003). 
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Figuur 7: Schikking van thermokoppels voor een warmteverdelingstest: (a) op 20 posities door een industriële schaal 
water cascade retort, (b) op 15 posities door een industriële water cascade retort en (c) op 25 posities door een 

industriële water spray retort (Smout et al., 2000) 

 

 

Figuur 8: Tijd-temperatuurprofielen van een temperatuursverdelingstest in autoclaaf A in (a) stilstand en (b) roterend 
aan 7 toeren per minuut (Smout et al, 2001). 

1.4 Evaluatie van de soepkwaliteit na hittebehandeling 

Procesverificatie en –validatie is uiterst belangrijk om de veiligheid van thermische 

processen te verzekeren. Kwaliteitsverliezen bevatten zowel subjectieve factoren zoals 

smaak, welke niet echt kunnen gekwantificeerd worden, alsook kwantificeerbare factoren 

zoals nutriëntdegradatie (Awuah et al., 2007).  
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1.4.1 Microbiële kwaliteit en microbiële richtwaarden 

Traditioneel wordt de efficiëntie van thermische processen geëvalueerd met behulp van F0-

waarden. Hierbij spelen de D- en z-waarden een belangrijke rol (Periago et al., 2004).  

Song et al. (2012) evalueert de microbiologische kwaliteit van gesteriliseerde producten door 

bemonstering en vervolgens bepaling van bacteriologische groei van een monster op 

specifieke media. 

Uyttendaele et al. (2010) hebben enkele microbiële richtwaarden voorgeschreven. De 

richtwaarden voor producten gepasteuriseerd in de eindverpakking of na pasteurisatie 

aseptisch of warm afgevuld, zijn weergegeven in Tabel 4. Hierbij bestaat het totaal aëroob 

psychrotroof kiemgetal uit sporen en uitzonderlijk thermoresistente melkzuurbacteriën. 

Tabel 4: Richtwaarden voor producten gepasteuriseerd in de eindverpakking of na pasteurisatie aseptisch of warm 
afgevuld. Hierbij bestaat het totaal aëroob psychrotroof kiemgetal uit sporen en uitzonderlijk thermoresistente 

melkzuurbacteriën. TGT en THT, staat voor te gebruiken tot en ten minste houdbaar tot (Uyttendaele et al., 2010). 

Parameter Doel (kve/ml) Tolerantie (kve/ml) 
TGT-THT 

(kve/ml) 

Totaal aëroob psychrotroof 

kiemgetal 
10³ 104 106 

Totaal anaëroob psychrotroof 

kiemgetal 
10³ 104 106 

Psychrotrofe melkzuurbacteriën < 101 < 101 < 101 

Sulfietreducerende clostridia 10² 10³ 105 

Bacillus cereus 10² 10³ 105 

 

Gesteriliseerde producten, bijvoorbeeld ingeblikte producten of producten in glasbokaal waar 

minimum een F0= 3 is toegepast, zijn ook beschreven door Uyttendaele et al. (2010). De 

methode voor het testen van de commerciële stabiliteit van deze producten kan verlopen 

volgens een incubatietest volgens AFNOR NF V08-408. Deze test bestaat een incubatie bij 

37°C gedurende 7 dagen en een incubatie bij 55°C gedurende 7 dagen. Na incubatie wordt 

de pH gemeten en het totaal mesofiel of thermofiel kiemgetal en het totaal anaëroob 

mesofiel of thermofiel kiemgetal bepaald. Bovendien wordt bij de bepaling van de stabiliteit 

gesteund op het schema weergegeven op Figuur 9. De waarden onder de pH-meting stellen 

veranderingen in pH voor na de incubaties (Uyttendaele et al., 2010). 
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Figuur 9: Schema van de incubatietest volgens AFNOR NF V08-408 voor het testen van de commerciële stabiliteit van 
gesteriliseerde producten (Uyttendaele et al., 2010) 

Veneca (2004) heeft microbiële richtwaarden opgesteld specifiek voor soepen en sauzen, 

deze zijn weergegeven in Tabel 5. Indien de gemeten microbiële gemeten waarden gelijk of 

lager zijn aan de waarde vermeld bij een beheerst proces, betekent dit dat het proces 

beheerst is. Indien dit niet het geval is, moet de oorzaak gezocht worden en dienen er 

maatregelen genomen te worden (Veneca, 2004).  

Tabel 5: Microbiële richtwaarden voor soepen en sauzen vlak voor afgifte (Veneca, 2004) 

Parameter Proces beheerst (kve/ml) Proces niet beheerst (kve/ml) 

Mesofiel aëroob kiemgetal < 100 000 > 100 000 

Enterobacteriaceae < 100 > 100 
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1.4.2 Nutritionele kwaliteit  

Vitaminen behoren tot de meest gevoelige voedselcomponenten welke beïnvloed worden 

door warmtesterilisatie. Vitaminedegradatie is niet eenvoudig en hangt af van andere 

factoren zoals zuurstof, licht, pH en wateroplosbaarheid. Thermische processen kunnen ook 

een invloed hebben op de eiwitten, namelijk op de primaire, secundaire, tertiaire of 

quartenaire structuur (Awuah et al., 2007).  

1.4.3 Sensorische kwaliteit 

Er kan gebruik gemaakt worden van een sensorisch testpanel dat bestaat uit bijvoorbeeld 

tien tot twintig getrainde panelleden. Elke lid evalueert elk staal naar kleur, geur, smaak, 

textuur en algemene aanvaardbaarheid door gebruik te maken van bijvoorbeeld een 

puntenschaal (Song et al., 2012). Lyly et al. (2004) evalueren de sensorische eigenschappen 

van soep door beschrijvende analyses. Een sensorisch panel beoordeelt namelijk bepaalde 

descriptoren om de textuur, het mondgevoel en de smaak van een tomatensoep te 

evalueren. De descriptoren zijn namelijk: intensiteit van de tomatensmaak, zoutheid, 

scherpte, totale smaakintensiteit, intensiteit van mogelijke off-flavours, rekbaarheid, dikte en 

slijmerigheid (Lyly et al., 2004). 

1.4.4 Fysische analyses 

Viscositeitsmetingen van soep kunnen gebeuren met een viscositeitsmeter. De uiteindelijk 

bekomen viscositeit is een gemiddelde van twee of drie metingen (Ibanoglu & Ibanoglu, 

1999; Lyly et al., 2004). De viscositeit wordt gemeten bij bepaalde afschuifsnelheden, deze 

worden zo gekozen dat het correleert met de slijmerigheid en de dikte in de mond (Lyly et al., 

2004). De variatie van de viscositeit met de temperatuur is heel hoog, de viscositeit is dan 

ook functie van de temperatuur (Ghani et al., 2001). 

Kleurveranderingen kunnen gemeten worden met een kleurenmeter. De kleurenparameters 

van Hunter, namelijk helderheid (L*), roodheid (a*) en geelheid (b*) worden hiermee 

geanalyseerd (Song et al., 2012). De van nature voorkomende pigmenten in het voedsel, 

zoals bijvoorbeeld chlorofyl, carotenoïden en anthocyanines, zijn namelijk gevoelig aan 

veranderingen of degradatie door warmte. Chlorofyl wordt omgezet in feofytine, carotenoïden 

worden geïsomeriseerd van 5,6-epoxides tot de minder kleurrijke 5,8-epoxides en 

anthocyanines worden afgebroken tot bruine pigmenten. Hittebehandelingen kunnen ook 

leiden tot maillardreacties, een niet-enzymatische bruinkleuring waarbij  een serie van 

reacties plaatsvindt tussen eiwitten en gereduceerde suikers. De vele reacties kunnen leiden 

tot bruine of zwarte onoplosbare componenten, melanoïdines, en tot smaakveranderingen 

(Awuah et al., 2007).  

Een pH meting met een pH probe is ook een fysico-chemische analyse die kan uitgevoerd 

worden (Saint-Eve et al., 2008).  
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2 Algemene probleemstelling 

De algemene doelstelling van deze masterproef was om te onderzoeken op welke manier 

soep in glazen bokalen best gesteriliseerd wordt met behulp van een horizontale autoclaaf.  

Dit impliceert dat eerst een schikking van de bokalen moest gevonden worden, waarbij de 

capaciteit maximaal was. Bovendien was er een optimalisatie noodzakelijk, welke bestond uit 

warmteverdeling- en warmtepenetratietesten. Deze hadden respectievelijk tot doel om de 

koudste en warmste zone binnen de autoclaaf te bepalen en om te kijken hoe uniform de 

soep in de bokaal opwarmde. Pas nadien kon gezocht worden welk proces, dus welke 

tijd/temperatuurcombinatie moest toegepast worden om een zo klein mogelijk verlies te 

hebben aan productkwaliteit. Hiervoor werden verschillende testrecepten uitgevoerd, waarbij 

gestreefd werd naar een soeptemperatuur van 121°C gedurende 3 minuten. Wanneer de 

soep met het optimale proces gesteriliseerd was, werd de soepkwaliteit beoordeeld, alsook 

de F0-waarde werd bepaald. Het schema dat gevolgd werd tijdens de masterproef is 

weergegeven in Figuur 10. Dit betekent concreet dat volgende onderzoeksvragen gesteld 

werden: 

 Hoe verloopt de warmteverdeling in de autoclaaf? 

 Hoe verloopt de warmtepenetratie in de bokaal? 

 Welk recept is het meest geschikt voor de sterilisatie van soep? 

 Welk effect heeft de sterilisatie op de kwaliteit van de soep? 

 

Horizontale autoclaaf 

 

Schikking bokalen 

 

Optimalisatie 

 

        Warmteverdeling           Warmtepenetratie 

 

 

 

Uittesten recepten 

 

Definitieve receptkeuze ( 3 minuten bij 121°C) 

 

Uitvoeren sterilisatie met definitieve recept 

 

Evaluatie sterilisatie 

 

          Soepkwaliteit          Bepalen F0-waarde 

 

                                 Kleur        Viscositeit       Stabiliteit  

Figuur 10: Schema van de methode voor de algemene probleemstelling  

Bepalen koudste zone 

Bepalen warmste zone 

Meting zijkant bokaal 

Meting midden bokaal 
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3 Materiaal en methoden 

3.1 Werking autoclaaf 

De autoclaaf die tijdens de masterproef gebruikt werd, is een horizontale pilootautoclaaf AR 

091-H van leverancier JBT FoodTech. Het geheel is gemaakt uit roestvrij staal en heeft een 

maximum werkdruk en –temperatuur van respectievelijk 5 bar en 140°C. De autoclaaf kan 

gebruik maken van het stoom water spraysysteem, van een 100% stoomproces of van 

waterimmersie.  Deze systemen zijn reeds beschrijven bij de literatuurstudie. Bij het systeem 

waterimmersie, beschikt de autoclaaf over drie koelmethodes, namelijk indirecte, directe en 

stoom water spray koeling. Het stoom water spraysysteem werkt steeds met een indirecte 

koeling m.b.v. een platenwarmtewisselaar. 

3.1.1 Onderdelen autoclaaf 

Op Figuur 11 is de autoclaaf te zien met volgende onderdelen: 

1. Autoclaaf ketel met deurvergrendeling en -beveiliging 

2. Heet water tank, hotwelltank 

3. Besturingssysteem: 3.1: bedieningspaneel autoclaaf 

     3.2: host PC 

 

Figuur 11: Horizontale pilootautoclaaf AR 091-H van leverancier JBT FoodTech 

Het besturingssysteem bestaat uit twee delen, namelijk het bedieningspaneel (zie Figuur 11, 

3.1) van de autoclaaf en een host PC (zie Figuur 11, 3.2). Het bedieningspaneel geeft een 

grafisch overzicht van de instrumentatie en bevat metingen en gegevens met betrekking tot 

het lopende proces. Bovendien laat het handbediening toe wanneer nodig en ondersteunt 

het de bediener wanneer het product manueel geladen en ontladen moet worden. Ten slotte 

geeft het ook alarmen weer.  

1 

2 

3.1 
3.2 
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De host PC wordt gebruikt om sterilisatierecepten te configureren en op te slaan, waarna de 

data worden gecommuniceerd naar de autoclaaf zelf. Het is mogelijk om nieuwe recepten te 

creëren of te wijzigen met behulp van de host PC. Bovendien worden alle data van de 

autoclaaf bijgehouden en zijn alle gegevens later nog te raadplegen. 

De host PC bevat ook het programma “ValSuite Basic”. Dit is een logger die het 

temperatuursverloop in functie van de tijd registreert voor de geïnstalleerde sensoren. Dit 

programma kan vrijwillig gebruikt worden tijdens een proces. 

Daarnaast is er ook nog een mand met verwijderbare bodemplaat en bovenklemsysteem 

beschikbaar, alsook tussenschotten uit verschillende materialen om de verpakte 

voedingsproducten in te plaatsen tijdens het sterilisatieproces. De mand wordt met behulp 

van een rolwagentje met mandvergrendeling in de autoclaaf geplaatst. De mand en het 

rolwagentje zijn weergegeven op respectievelijk Figuur 12 en Figuur 13. 

 

Figuur 12: Autoclaafmand in ketel 

 

Figuur 13: Rolwagentje om autoclaafmand te transporteren 
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3.1.2 Opstarten autoclaaf 

Bij de start dienen een aantal kranen opengezet te worden, namelijk de stoomkraan, vier 

kranen voor water en twee voor lucht. De stoomkraan moet heel langzaam open gedraaid 

worden, pas wanneer er geen stoomgeluid meer te horen is, mag volledig opengezet 

worden. De kranen zijn weergegeven op Figuur 14 

 

Figuur 14: Autoclaafkranen voor water, lucht en stoom 

Vervolgens moet de knop “main switch” op ON gezet worden, alsook “power” op ON. Hierna 

kan de computer opgestart worden. Tijdens het opstarten van de computer zal de autoclaaf 

een alarm geven om te melden dat de host PC nog niet actief is. Het alarm moet bevestigd 

worden en de knop “reset” moet ingedrukt worden. 

3.1.3 Openen, sluiten, laden en ontladen van de autoclaafketel 

Voordat de deur van de ketel geopend wordt, dienen een aantal factoren op het 

bedieningspaneel gecontroleerd  te worden. Er dient nagegaan te worden of er geen 

restdruk aanwezig is in het procesvat en of de temperatuur lager is dan 40°C. Er moet ook 

nagegaan worden of er zich nog water in de autoclaaf bevindt. Wanneer al deze factoren in 

orde zijn, mag de deur geopend worden. Hiervoor moet eerst het handvat van de 

deurvergrendeling gedraaid worden tot de deur volledig ontgrendeld is. Dit is bereikt 

wanneer de tanden van de deur en de ketelflens elkaar niet meer raken. De 

deurvergrendeling bevindt zich aan de rechterkant van de deur. Vervolgens moet de 

deurbeveiliging zijdelings gekanteld worden om de deurtoegang vrij te maken. Deze 

beveiliging bevindt zich aan de linkerkant van de deur. De deur kan nadien geopend worden 

door aan het handvat op de scharnierarm van de deur te trekken. Figuur 15 geeft de deur 

met deurvergrendeling en –beveiliging weer. 
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Figuur 15: Autoclaafdeur met deurbeveiliging en -vergrendeling 

Wanneer de trommel van de ketel zich in de horizontale positie bevindt, kan het laden 

beginnen. Hiervoor moet de mand op het rolwagentje geplaatst worden, waarna het geheel 

voor de geopende deur kan gezet worden. De mandsluiting op het wagentje moet eerst 

losgemaakt worden, zodat de mand op de rollerbaan van de trommel kan geduwd worden. 

Wanneer de mand in de trommel staat, moet ze beveiligd worden met behulp van de 

veiligheidspin. Bij een volgeladen mand mag de bovenste laag verpakkingen niet boven de 

rand uitkomen. Indien er een proces met rotatie wordt gebruikt, moet de mand bovenaan 

voorzien zijn van het klemsysteem. 

 

De deur wordt gesloten door de deurbeveiliging zijdelings te kantelen zodanig dat de 

deurtoegang vrij wordt gemaakt. Hierdoor kan de deur in gesloten positie gebracht worden, 

gevolgd door het laten terugvallen van de deurbeveiliging. Ten slotte moet de deur stevig in 

de deurdichting geduwd worden om de deurvergrendeling in gesloten positie te kunnen 

draaien. Op het bedieningspaneel verschijnt een halve groene cirkel bij het pictogram van de 

deur als deze goed gesloten is. 

 

Om de autoclaaf te ontladen, moet de deur geopend worden zoals eerder beschreven. 

Wanneer de trommel zich in de horizontale positie bevindt, kan de veiligheidspin verwijderd 

worden. Nadien kan de mand op het rolwagentje getrokken worden tot deze vastzit. 

Deurbeveiliging 

Deurvergrendeling 
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3.1.4 Sterilisatierecept aanmaken 

Een recept aanmaken gebeurt zoals eerder vermeld met behulp van de host PC, meer 

specifiek bij het tabblad “management” en vervolgens “recept management”. De naam van 

het recept kan vrij gekozen worden. Er moeten steeds een aantal gegevens ingevuld 

worden: 

 Fase: dit is de stap in het proces, bijvoorbeeld opwarmen, koken, afkoelen,… 

 Duur: duur ingeven van elke stap 

 T-type: type temperatuurstap: keuze uit helling, stap, houden, geen 

 T-sp: gewenste temperatuur ingeven (sp= setpoint) 

 P-type: type drukstap: keuze uit helling, stap, houden, geen 

 P-sp: gewenste druk ingeven (sp= setpoint) 

 PID set: wordt automatisch ingevuld 

 A-type: type rotatie: keuze uit stop, roteren, wiegen, positioneer, interval 

 A-RMP: rotatiesnelheid, aantal toeren per minuut ingeven 

 A-Pos 1/D1 : positie 1 in graden (pos 1 bij wiegen en positioneer) of tijd D1 dat de 

trommel draait bij intervalsturing ingeven  

 A-Pos 2/D2 : positie 2 in graden of tijd D2 dat de trommel stilstaat bij intervalsturing 

ingeven 

 Niveau: default 

 Pomp: ON/OFF 

Elk nieuw recept wordt bewaard door op “recept bewaren” te klikken. Wanneer dit recept 

moet uitgevoerd worden, moet op “actief recept kiezen” geklikt worden, waarna het gewenste 

recept moet gekozen worden. Vervolgens “toevoegen” klikken, dubbelklikken op het gekozen 

recept en ten slotte “receptkeuze bewaren” klikken. 

De autoclaaf kan het recept automatisch overnemen tussen het einde van het laden en het 

sluiten van de deur. Wanneer dit niet het geval is, kan het recept overgenomen worden door 

op het bedieningspaneel naar het tabblad “recept” te gaan, “selecteer host recept” te klikken 

en het gekozen recept aan te duiden. 

3.1.5 Uitschakelen autoclaaf 

Bij het uitschakelen van de autoclaaf moet eerst de knop “power” op OFF gezet worden, 

waarna de host PC moet worden uitgeschakeld. Wanneer de PC is uitgeschakeld moet de 

knop “main switch” op OFF gezet worden. Ten slotte moeten de eerder vermelde kranen 

voor water, lucht en stoom dichtgedraaid worden. 
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3.2 Optimalisatie autoclaaf met behulp van warmteverdeling en -

penetratie 

Aangezien de autoclaaf nog niet gebruikt was voor sterilisatieprocessen, moest het systeem 

eerst geoptimaliseerd worden. Voor de optimalisatie werden warmteverdelings- en 

warmtepenetratietesten uitgevoerd. 

Zoals eerder vermeld kan de autoclaaf gebruik maken van het stoom water spraysysteem, 

van een 100% stoomproces of van waterimmersie. Gezien er met glazen bokalen gewerkt 

werd, was enkel volledige immersie en stoom water spray toegelaten. Dit komt omdat de 

bokalen slechts een temperatuurschok van 30°C mogen ondergaan. Hierdoor zijn de koude 

bokalen bij de start van het proces niet bestemd tegen onmiddellijk contact met stoom. Om 

een te grote omvang van de testen te vermijden, werd bovendien gekozen om bij 

waterimmersie enkel de indirecte koeling met rotatie te gebruiken. 

3.2.1 Warmteverdelingstest in autoclaaf 

Voordat er effectief sterilisatieprocessen werden uitgevoerd met behulp van de autoclaaf, 

moest de koudste zone binnen de autoclaaf gekend zijn. Hiervoor werden met water gevulde 

glazen bokalen gebruikt. De bokalen hadden allemaal een volume van 720 ml en waren 

voorzien van een schroefdeksel. 

Eerst en vooral moest er een schikking voor de bokalen in de mand gevonden worden, 

waarbij de benutting van de capaciteit zo maximaal mogelijk was. Deze schikking bestond uit 

drie lagen van telkens 20 bokalen, waarbij de lagen gescheiden werden door 

tussenschotten. Hierdoor konden er telkens 60 bokalen in de mand geplaatst worden. De 

bokalen stonden in kolommen boven elkaar om een goede doorstroming te garanderen. Op 

Figuur 16 zijn twee lagen van de schikking van de bokalen te zien. 

 

Figuur 16: Schikking van de bokalen, waarbij de bokalen in kolommen boven elkaar zijn gestapeld 

Afhankelijk van het aantal sensoren dat ter beschikking was, moest er een schikking voor de 

sensoren gevonden worden. Figuur 17 geeft een gebruikte sensor weer, het was een sensor 

van Ellab. De temperatuur werd helemaal op het topje van de sensor gemeten, deze plaats 

is op Figuur 17 aangeduid met een kader. De sensor beschikte over een lang snoer, 
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waardoor de sensor op gelijk welke locatie in de autoclaaf kon geplaatst worden. De sensor 

kon slechts om de tien seconden een meting uitvoeren en had een nauwkeurigheid van 

0,01°C. Bij de schikking moest er op gelet worden dat er op zo veel mogelijk plaatsen binnen 

de mand gemeten werd. Bij de autoclaaf die voor de masterproef gebruikt werd, waren er 

zeven sensoren beschikbaar. Hierdoor werden de sensoren telkens allemaal volgens een 

bepaalde schikking in dezelfde laag geplaatst en werd er per laag een nieuwe test 

uitgevoerd. De schikking was gebaseerd op de schikking van mand 4 op Figuur 

7(c).Bovendien moest een systeem ontwikkeld worden voor de bevestiging van de sensoren, 

zodanig dat de locatie van de sensoren tijdens het proces ongewijzigd bleef. De schikking 

die gebruikt werd in de onderste en de middelste laag is te zien is op Figuur 18. Deze 

schikking was niet mogelijk in de bovenste laag, omdat het bevestigingsysteem van de 

sensoren het bovenklemsysteem hinderde. De bovenste en onderste sensor zijn namelijk 

verwisseld, de schikking is te zien op Figuur 19.  

 

Figuur 17: Sensor om de temperatuur te meten tijdens een warmteverdelingstest, waarbij de plaats van meting 

aangeduid is met een kader 

Aangezien met de glazen bokalen stoom water spray en immersie mogelijk was, werden de 

testen voor beide systemen uitgevoerd. De uitgevoerde testen zijn dus: 

Stoom water spray: 

 Test met sensoren in middelste laag 

 Test met sensoren in de bovenste laag 

 Test met sensoren in de onderste laag 

Immersie met indirecte koeling: 

 Test met sensoren in de middelste laag 

 Test met sensoren in de bovenste laag 

 Test met sensoren in de onderste laag 

De gebruikte sterilisatierecepten voor stoom water spray en voor immersie zijn weergegeven 

in respectievelijk bijlage 1 en 2. 
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Figuur 18: Vooraanzicht schikking sensoren onderste en middelste laag voor warmteverdelingstest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19: Vooraanzicht schikking sensoren bovenste laag voor warmteverdelingstest 

Om zeker te zijn dat de bekomen resultaten juist waren, werden er herhalingen uitgevoerd. 

De uitgevoerde herhalingen zijn: 

Stoom water spray: 

 Test met sensoren in de middelste laag 

 Test met sensoren in de onderste laag 

Immersie met indirecte koeling: 

 Test met sensoren in de onderste laag 

Het aantal herhalingen is beperkt vanwege de lange duur van één proces en de beperkte 

beschikbare tijd. 
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Per test werd dankzij het programma “ValSuite Basic” van de host PC een overzicht gegeven 

van de temperaturen gemeten door de verschillende sensoren. De temperatuur werd 

gedurende het hele proces om de 10 seconden gemeten.  

 

Voor beide systemen, namelijk stoom water spray en immersie werd gekeken welke sensor 

de laagste temperatuur gaf, welke sensor dus de meeste tijd nodig had om 121°C te 

bereiken. Eerst en vooral werd per laag de sensor gezocht welke het traagst opwarmde, 

waarna de verschillende lagen vergeleken werden om de koudste zone van de autoclaaf te 

bepalen. Bovendien is per laag de sensor gezocht welke het snelst opwarmde, waarna de 

warmste zone van de autoclaaf kon bepaald worden. 

3.2.2 Warmtepenetratietest in bokaal met soep 

Naast de bepaling van de koudste zone in de autoclaaf, werd onderzocht hoe de 

warmtepenetratie was in het product in de bokaal. Hierbij werden namelijk de 

verwarmeigenschappen van het koudste punt binnen het product onderzocht. 

De testen werden uitgevoerd met glazen bokalen gevuld met soep. De sensoren die gebruikt 

werden voor de warmteverdelingstest konden niet gebruikt worden om  de temperatuur in de 

bokaal te meten. De oorzaak hiervan was dat de sensoren enkel langs boven door het 

deksel in de bokaal gebracht konden worden. Aangezien de bokalen zoals eerder vermeld in 

kolommen boven elkaar waren gestapeld, was dit onmogelijk. Hierdoor werd er gebruik 

gemaakt van een draadloze logger. Net zoals bij de warmteverdelingstest moest er ook hier 

een systeem gezocht worden voor de bevestiging van de logger in de bokaal. Het soort 

logger dat gebruikt werd, was een Tracksense Pro logger van Ellab, waarbij de temperatuur 

op het topje van de meetsonde werd gemeten en waarbij de nauwkeurigheid van de meting 

0,01°C is. De logger is afgebeeld op Figuur 20, waarbij de plaats van meting is aangeduid 

met een kader. 

 

Figuur 20: Logger Ellab die gebruikt werd voor de warmtepenetratietesten, waarbij de plaats van meting aangeduid is 
met een kader 

Aangezien er slechts één logger beschikbaar was, kon er slechts op één plaats tegelijk 

gemeten worden. Er werd eerst gekozen voor de bokalen in de warmste zone van de 

autoclaaf, dit was voor stoom water spray in de middelste laag aan de linkerzijde en voor 
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immersie in de bovenste laag aan de linkerzijde. Nadien werden alle testen herhaald voor de 

bokalen in de koudste zone, dit is bij beide systemen in de onderste laag achteraan. De 

bokaal waarin gemeten werd, werd steeds gevuld met soep. Figuur 21 geeft een 

schematisch overzicht van de bokalen waarin gemeten werd. De bokaal in de warmste zone 

is weergegeven in rood en de bokaal van de koudste zone is met blauw aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21: Schematisch overzicht van de bokalen. De rode bokaal werd gebruikt voor de metingen van de 

warmtepenetratie in de warmste zone en de blauwe bokaal voor de metingen in de koudste zone. De blauwe bokaal 

bevindt zich voor beide systemen in de onderste laag. De rode bokaal daarentegen bevindt zich voor stoom water 

spray in de middelste laag en voor immersie in de bovenste laag. 

Per bokaal zijn er twee testen uitgevoerd, de temperatuur is namelijk eens aan de zijkant en 

eens in het midden van de bokaal gemeten. De testen werden allemaal uitgevoerd voor 

zowel stoom water spray als voor immersie. De uitgevoerde testen zijn dus: 

Stoom water spray: 

 Test met sensor in midden bokaal in warmste zone autoclaaf 

 Test met sensor aan zijkant bokaal in warmste zone autoclaaf 

 Test met sensor in midden bokaal in koudste zone autoclaaf 

 Test met sensor aan zijkant bokaal in koudste zone autoclaaf 

Immersie met indirecte koeling: 

 Test met sensor in midden bokaal in warmste zone autoclaaf 

 Test met sensor aan zijkant bokaal in warmste zone autoclaaf 

 Test met sensor in midden bokaal in koudste zone autoclaaf 

 Test met sensor aan zijkant bokaal in koudste zone autoclaaf 

De gebruikte recepten voor stoom water spray en immersie zijn weergegeven in 

respectievelijk bijlage 3 en 4. Hieruit blijkt dat één proces ongeveer vier uur duurt. De totale 

tijd bedraagt nog meer aangezien er ook rekening moet gehouden worden met laad- en 

ontlaadtijden. 
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3.3 Optimalisatie van het sterilisatieproces met gebruik van het 

immersiesysteem met rotatie 

Voor de sterilisatie van de soep werd gekozen om het snelste autoclaveersysteem te nemen, 

waarbij bovendien het verschil tussen het midden en de zijkant van de bokaal het kleinst 

was. Uit de resultaten van de warmtepenetratietest bleek dat dit het principe met immersie 

met rotatie was. Voor dit systeem moest een geschikt recept gekozen worden. Het streefdoel 

bij het geschikte recept  was dat het product een kooktijd van 3 minuten bij 121°C onderging, 

wat overeen komt met een F0-waarde van 3 minuten. De reden hiervoor was dat het meeste 

hitteresistente micro-organisme, namelijk Clostridium Botulinum, een F0-waarde van 3 

minuten nodig heeft.  Om het geschikte recept op te stellen, werd gesteund op de resultaten 

bekomen bij de warmtepenetratietest in de koudste zone van de autoclaaf. Gedurende de 

testen gebruikt voor de optimalisatie van het sterilisatieproces, werd steeds de temperatuur 

gemeten in het midden van de bokaal in de koudste zone. Dit is zoals reeds eerder vermeld, 

in de onderste laag achteraan. De schematische weergave is te zien in Figuur 22. Bovendien 

werd ook enkel deze bokaal gevuld met soep. De optimalisatie van het sterilisatieproces 

gebeurde door het uitvoeren van allerlei testrecepten. De testrecepten werden bekomen 

door het steeds aanpassen van een uitgevoerd proces, tot dat 3 minuten bij 121°C werd 

bekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22: Schematische weergave van de  bokalen van de onderste laag van de mand gebruikt voor de testrecepten. 
De blauwe bokaal stelt de bokaal voor die gevuld is met soep en waarin dus de temperatuursmetingen gebeuren 

3.4 Evaluatie definitieve procesrecept 

Uiteindelijk werd het recept gekozen dat het beste aanleunde bij de 3 minuten bij 121°C, dit 

was testrecept 3. Het recept is weergegeven in bijlage 5. Bij de uitvoering van het definitieve 

recept werd zowel de bokaal in de warmste als in de koudste zone gevuld met soep, 

namelijk komkommersoep welke brokjes bevatte. De overige bokalen werden met water 

gevuld. Wegens de beperkte beschikbaarheid van soep was het niet mogelijk om de 

volledige mand te vullen met soep. Hierdoor was het ook niet mogelijk om een 

temperatuurssensor in een bokaal met soep te plaatsen, aangezien deze voor contaminatie 

zou zorgen van de nog te onderzoeken soep. Er werden wel sensoren geplaatst naast de 
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bokalen in respectievelijk de warmste en koudste zone. Deze hadden tot doel het verschil 

tussen de koudste en warmste zone te controleren.  

Wanneer de sterilisatie afgelopen was, werd de soep getest. Hierbij werd een vergelijking 

gemaakt tussen de ongesteriliseerde soep, de soep op het warmste punt en die op het 

koudste punt. Er werd namelijk een kleurmeting, een viscositeitsmeting en een microbieel 

onderzoek uitgevoerd. 

Vervolgens werd het volledige recept met dezelfde condities een tweede keer uitgevoerd. Bij 

de tweede uitvoering werd er ter controle ook in de middelste laag een bokaal gevuld met 

soep. De soepen van de twee uitvoeringen zijn wel op een verschillende dag geproduceerd 

door ‘Bio van bij ons’. Hierdoor konden beide soepen onderling verschillen vertonen. Met de 

soep van de tweede uitvoering werden ook turbiscanmetingen uitgevoerd om de stabiliteit 

van de soep op te volgen in functie van de tijd. 

Bovendien is de F0-waarde van het definitieve recept berekend. 

3.4.1 F0-waarde van het proces 

Aangezien bij de uitvoering van het definitieve recept de temperatuur in de soep niet kon 

gemeten worden, werd de data van de uitvoeringen bij het testrecept gebruikt. Het definitieve 

recept werd tijdens het testen voor de reproduceerbaarheid drie keer uitgevoerd, waardoor 

de F0-waarde drie keer kon berekend worden  Per seconde was telkens de temperatuur van 

de soep gemeten. Voor de berekening van de F0-waarde werd gesteund op onderstaande 

formule, maar de praktische berekening hiervan gebeurde met behulp van de 

additiemethode, welke hieronder is beschreven.  

 

Als referentiemicro-organisme werd Clostridium botulinum gebruikt, welke een z-waarde 

heeft van 10°C. Als referentietemperatuur, T0,  werd 121°C gebruikt. Eerst werd per seconde 

met  de gegeven temperatuur op dat ogenblik de letaliteit berekend met volgende formule. 

    
    

  

Vervolgens werd per seconde ΔL berekend door onderstaande formule, waarbij i de nummer 

van de meting aangeeft.  

    
         

 
 

Per meting werd de F0-waarde berekend, welke gelijk was aan            . Aangezien er 

om de seconde een meting was, was het tijdsverschil, dus Δt, telkens gelijk aan 1 seconde.  
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Tot slot moesten alle F0-waaden opgeteld worden om de F0 van het proces te verkrijgen. De 

verkregen F0-waarde was oorspronkelijk in seconden uitgedrukt, omdat er om de seconde 

een meting was. Deze moest dus nog omgezet worden naar minuten. 

3.4.2 Microbieel onderzoek van de soep 

Om de microbiële kwaliteit van de soep te controleren, werd een bacterieel onderzoek 

uitgevoerd. Hierbij werd het totaal mesofiel kiemgetal bepaald, alsook gisten en schimmels, 

telkens gebruik makend van de gietplaatmethode. Deze bepalingen werden uitgevoerd 

aangezien volgens Beuchat (2002) bacteriën, gisten en schimmels de microflora domineren 

op rauwe groenten en groenten maken deel uit van de soep. 

3.4.2.1 Totaal mesofiel kiemgetal van de soep 

Als medium werd plate count agar (PCA) gebruikt. Deze agar moest voor gebruik eerst 30 

minuten gestoomd worden, gevolgd door een afkoeling gedurende 30 minuten in een 

warmwaterbad van 44,5°C. De afkoeling was noodzakelijk om te vermijden dat de eventueel 

aanwezige micro-organismen stierven als gevolg van een te hoge agartemperatuur. 

Vervolgens werd een verdunningsreeks aangemaakt, welke bestond uit de 0-verdunning 

(onverdunde soep), de -1 (tien maal verdund) en de -2 (honderd maal verdund). Deze 

werden bekomen door te verdunnen met peptonzout. Aangezien gebruik gemaakt werd van 

de gietplaatmethode, werd telkens 1 ml van de verdunning in de plaat gebracht, dat nadien 

werd overgoten met PCA. Na het opbrengen van de agar, werden de platen even geschud. 

Er werd ook gebruik gemaakt van een positieve controle en een blanco. De positieve 

controle was een controle op E.coli en werd gemaakt met 1 ml van een oplossing welke 10³ 

kve/ml bevatte. De blanco bestond enkel uit 1 ml peptonzout, overgoten met PCA. 

De platen werden vervolgens geïncubeerd bij 30°C gedurende 3 dagen. Nadien kon geteld 

worden hoeveel micro-organismen op elke plaat aanwezig waren. 

De bepaling van het totaal mesofiel kiemgetal is eerst uitgevoerd op commerciële soep 

welke verkrijgbaar was in de winkel. Het ging om wintergroentesoep, waarbij geen informatie 

gekend was omtrent de verhittingsprocessen die de soep ondergaan had.  

Na drie dagen werd het aantal kolonies op de verschillende platen geteld. 

Voor de berekening van het totaal mesofiel kiemgetal werd het aantal kolonies van de -1 en 

de -2 verdunning opgeteld. Vervolgens werd dit aantal gedeeld door 1,1. Dit laatste getal 

staat voor de verdunningen, de eerste 1 komt namelijk van de -1 verdunning en de 1 na de 

komma komt van de -2 verdunning. Het bekomen getal moest vervolgens vermenigvuldigd 

worden met 101, aangezien er moet rekening gehouden worden met de eerste verdunning. 

Het bekomen getal gaf het uiteindelijke totaal mesofiel kiemgetal. Wanneer het aantal 

kolonies van een bepaalde verdunning 0 was, moest hier geen rekening mee gehouden 

worden en moest er dus ook niet gedeeld worden door de factor 1,1. 
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3.4.2.2 Gisten en schimmels van de soep 

Als medium werd oxytetracycline glucose yeast extract (OGYE) gebruikt. Deze moest op 

dezelfde manier voorbehandeld worden als PCA bij totaal mesofiel kiemgetal. 

De verdunningsreeks bestond ook uit de 0, -1, en -2 verdunning, welke opnieuw zoals bij het 

totaal mesofiel kiemgetal werden aangemaakt. Er werden bovendien twee positieve 

controles, een negatieve en een blanco uitgevoerd. De positieve controles bestonden uit een 

controle voor de gist YL en één voor de schimmel PAU, welke telkens 10³ kve/ml bevatte. De 

negatieve controle was een controle op E. coli. De blanco bestond enkel uit 1 ml peptonzout, 

overgoten met OGYE. 

De platen werden geïncubeerd bij 25°C gedurende 5 dagen, waarna het aantal gisten en 

schimmels geteld werd. 

De berekeningen verliepen op volledig dezelfde manier als bij het totaal mesofiel kiemgetal. 

Zowel bij het totaal mesofiel kiemgetal als bij de gisten en schimmels werden sommige 

uitplatingen in dubbel uitgevoerd, zodat achteraf kon gecontroleerd worden of de uitplating 

correct was verlopen. De juistheid van de resultaten werd nagekeken met de verschillen 

tussen de log-waarden van het aantal kolonies bij de dubbels. Wanneer het verschil tussen 

de log-waarden van beide uitplatingen kleiner was dan 0,3 was de uitplating goed gebeurd. 

Wanneer het verschil echter groter was dan 0,5 moest de test opnieuw uitgevoerd worden.  

3.4.3 Kleurmeting van de soep 

De kleurmetingen werden uitgevoerd met een spectrofotometer CM-5 van Konica Minolta, 

welke afgebeeld is in Figuur 23.  

 

Figuur 23: Spectrofotometer van Konica Minolta welke gebruikt werd voor de kleurmeting van de soep 

Bij de meting werd gebruik gemaakt van het ‘petri dish principe’ waarbij reflectie gebruikt 

wordt, dit is een principe voor ondoorzichtige vloeistoffen. Het toestel beschikte daarnaast 

ook nog over principes voor doorzichtige vloeistoffen of voor vaste producten, maar deze 
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waren dus niet van toepassing. Eerst en vooral moest het toestel aangeschakeld worden met 

de ON/OFF-knop waarna het programma ‘start simple wizard’ moest geselecteerd worden. 

Dit gaf de opeenvolgende stappen weer die noodzakelijk waren voor de opstart. Het bestond 

o.a. uit het selecteren van het principe, het plaatsen van de meetschijf, het aanduiden van de 

grootte van de meetopening en het uitvoeren van kalibraties. De kalibraties bestonden uit 

een zwarte en een witte kalibratie, met respectievelijk een zwart en een wit voorwerp. Als 

staalopening werd een glazen recipiënt met een diameter van 30 mm gebruikt, het schaaltje 

moest steeds in de opening van de meetschijf geplaatst worden. Het glazen recipiënt moest 

ongeveer 1/3 gevuld worden met het te meten staal, waarna het staal als target of als 

sample kon aangeduid worden. Wanneer een staal een target was, betekende dit dat het de 

referentie was waarmee de samples vergeleken werden. De niet gesteriliseerde soep werd 

als target ingesteld, zodanig dat de verschillen t.o.v. de gesteriliseerde stalen konden 

berekend worden.  Na deze instelling moest op ‘MEAS’ gedrukt worden om de meting te 

starten, waarbij de meting telkens het gemiddelde was van 4 metingen. Bovendien moest per 

staal vier maal een meting uitgevoerd worden, dus vier keer op ‘MEAS’ drukken, dit was een 

instelling van het toestel. Dus het resultaat dat bekomen werd, is het gemiddelde van 4x4, 16 

metingen op hetzelfde staal. 

Bij elk staal werd een L*, a* en b* waarde bekomen. L* staat voor de helderheid en kan een 

waarde aannemen van 0 tot 100, waarbij 0 staat voor zwart en 100 voor wit, dus helder. Het 

getal a* kan van -60, groen, naar +60, rood gaan. b* gaat eveneens van -60 tot 60, waarbij -

60 blauw is en +60 geel. Bij de gesteriliseerde stalen werd ook het verschil berekend met de 

niet gesteriliseerde soep. Daarnaast werd bij deze stalen ook een ΔE verkregen, welke staat 

voor het globaal kleurverschil t.o.v. de niet gesteriliseerde soep. ΔE werd door het toestel 

berekend via onderstaande formule.  

                         

Wanneer de waarde ΔE groter is dan 1 was er sprake van een waarneembaar kleurverschil. 

De metingen bij de soep van de eerste uitvoering is slecht één keer gebeurd, zodanig dat 

geen statische verwerking mogelijk was.  

De metingen bij de soep van de tweede uitvoering daarentegen zijn drie keer onafhankelijk 

herhaald, zodanig dat statistische verwerking mogelijk was. Om de resultaten te bespreken 

werd gebruik gemaakt van een statistische t-test welke de gemiddelden van twee 

onafhankelijke  populaties vergeleek. De t-testen werden uitgevoerd met het statistisch 

softwareprogramma SPSS. De nulhypothese van de test was telkens dat de gemiddelden 

van de twee populaties geen significant verschil vertonen. De gemiddelde L*, a*, b* en ΔE 

waarden van alle soepen werden twee per twee vergeleken, rekening houdende met de 

standaarddeviaties. 
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3.4.4 Viscositeitsmeting van de soep 

Figuur 24 geeft de Brookfield Digital Viscosimeter weer met dewelke de viscositeit van de 

soepen werd gemeten.  

De viscositeit werd uitgedrukt in centipoise (cP), mPa.s. De viscosimeter mat telkens de 

kracht die een welbepaalde spindel moest overwinnen om aan een welbepaalde ingestelde 

snelheid in de vloeistof te draaien. Hierbij was het belangrijk dat de temperatuur van alle 

stalen steeds gelijk was, aangezien temperatuur een invloed heeft op de viscositeit. Hiervoor 

werden de stalen voor de meting een tijdje in de koelkast geplaatst bij 7°C. 

 

Figuur 24: Brookfield Digital Viscosimeter welke gebruikt werd voor de viscositeitsmeting van de soep 

Het toestel beschikte over een aantal spindels, namelijk met verschillende dikte. Met  de 

knop “SELECT SPINDLE” moest de gebruikte spindel ingegeven worden, waarna de spindel 

onderaan de viscosimeter bevestigd moest worden. Bij de eerste meting werd steeds gestart 

met de dikste spindel, namelijk spindel 1. Bij de meting werd ook steeds het % torsie 

weergegeven.  Dit percentage moet volgens de fabrikant best zo dicht mogelijk bij 50% 

liggen, dit om technische redenen. Door de spindel en het aantal toeren per minuut aan te 

passen, wijzigt het %. Het was dus proberen tot ongeveer 50% bekomen werd. Er werd 

steeds gestart met de dikste spindel en met het laagste toerental, waarna de het aantal 

toeren per minuut verhoogd werd. De voor de meting bestemde glazen recipiënten werden 

volledig gevuld met de stalen, waarna de spindel in het recipiënt moest gebracht worden. 

Vervolgens werd de meting gestart door de motor op “ON” te schakelen en door de snelheid 

in te stellen met “SET SPEED” m.b.v. de pijltjes. Na een bepaalde tijd kon de viscositeit en 

het % torsie afgelezen worden. De motor stopte met MOTOR ON/OFF. Indien op de display 

“EEE” verscheen, duidde dit op een te grote viscositeit voor het gekozen meetbereik en 

moest dus de snelheid of de spindel veranderen. 
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3.4.5 Turbiscanmeting van de soep 

Met behulp van een turbiscan, afgebeeld in Figuur 25, werd de stabiliteit van de 

verschillende stalen soep opgevolgd. De gebruikte lichtbron van het toestel was een electro 

luminiscent diode in het nabije infrarood. Twee gelijktijdige sensoren ontvingen 

respectievelijk licht dat doorgelaten was door het staal, de transmissie, en licht dat 

teruggekaatst was door het staal, de backscattering. Deze waarden werden door het toestel 

gebruikt om de stabiliteit te berekenen. 

 

Figuur 25: Turbiscan welke gebruikt werd om de stabiliteit van de soep te berekenen 

Voor de uitvoering moest het monster eerst goed gemengd worden, waarna de flesjes van 

de turbiscan moesten gevuld worden met telkens 20 ml van het staal. Tijdens het vullen 

moest er op gelet worden dat er geen vloeistof langs de rand van het flesje liep en dat er 

geen luchtbellen in het flesje aanwezig waren. Ook de buitenkant van het flesje moest proper 

zijn. Elk flesje werd voorzien van een dopje met barcode zodanig dat de turbiscan de 

resultaten allemaal kon opslaan. De gevulde flesjes met dopje zijn afgebeeld in Figuur 26. 

 

Figuur 26: Flesjes van turbiscan gevuld met soep 

De turbiscan was hiervoor verbonden met een computer, waarbij het programma Tlab expert 

moest geopend worden. Na het openen van een nieuwe map, moest de barcode gescand 

worden, waarna de computer de map van het flesje een nummer gaf. Het toestel opende met 



56 
 

de knop “Open”, waarna het eerste flesje erin kon geplaatst worden. Bij het plaatsen mocht 

de meniscus zo weinig mogelijk bewegen om de stabiliteit niet te beïnvloeden. Na de 

plaatsing sloot het toestel door de knop “Close”. Vervolgens werd een meting uitgevoerd 

door op het icoon voor meting 1X te drukken. Op dezelfde manier werden achtereenvolgens 

de overige flesjes gemeten. Na de eerste meting, werden telkens om het uur nieuwe 

metingen uitgevoerd op alle flesjes, zodanig dat de evolutie in functie van de tijd kon 

opgevolgd worden. Hiervoor werden telkens de bij de flesjes horende mappen van de 

computer geopend waarna de meting kon gestart worden. Na alle metingen werd een grafiek 

bekomen die een beeld gaf over de stabiliteit en werd telkens de stabiliteitsindex berekend. 

Hoe hoger deze index, hoe instabieler het product. 

3.4.6 pH-meting van de soep 

De pH van de stalen van de tweede uitvoering is gemeten met behulp van een pH meter 

Seven Compact-Mettler Toledo. 

Nadat het toestel was aangeschakeld moest de sensor uit de KCl oplossing gehaald worden 

en gereinigd worden met gedestilleerd water. 

Voor de meting moest het toestel gekalibreerd zijn. Dit gebeurde met 4 kalibratieoplossingen. 

De sensor werd telkens in de oplossingen gedompeld worden waarna op “CAL” gedrukt 

moest worden. Vervolgens moest gewacht worden tot de pH stabiel was, dit werd zichtbaar 

door een streep boven “A” op het scherm van de pH meter.  

Nadien konden de metingen van de stalen van de soep starten.  Hiervoor moest de sensor in 

de te analyseren oplossingen gedompeld worden, gevolgd door het indrukken van de 

“READ” knop. Nadat er een streep boven “A” verscheen, was de pH stabiel en kon deze 

afgelezen worden. 

Voordat het toestel werd uitgeschakeld moest het opnieuw afgespoeld worden met 

gedestilleerd water en terug in de KCl oplossing gedompeld worden.  
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4 Resultaten en bespreking 

4.1 Optimalisatie autoclaaf met behulp van warmteverdeling en -

penetratie 

De optimalisatie van de autoclaaf bestond uit twee delen, namelijk warmteverdeling en 

warmtepenetratie. Bij de warmteverdeling werd met behulp van verschillende sensoren, 

verdeeld over de volledige autoclaaf, de koudste en warmste zone in de autoclaaf gezocht. 

Bij de warmteverdeling werd met een draadloze logger gekeken hoe de warmteverdeling 

binnen de bokaal zelf was. Alles werd zowel voor het stoom water spraysysteem als voor het 

immersiesysteem met rotatie uitgevoerd. 

4.1.1 Warmteverdelingstest in autoclaaf 

4.1.1.1 Warmteverdelingstest met stoom water spraysysteem 

De bekomen resultaten voor stoom water spray worden weergegeven in Tabel 6. Hierbij 

wordt telkens per laag voor alle sensoren de tijd weergegeven die nodig is om 121°C te 

bereiken. De sensoren zijn in de autoclaaf genummerd van 2 tot 8. Er werd een herhaling 

uitgevoerd van de onderste en de middelste laag. Bovendien werden telkens per laag de 

snelste en traagste sensoren aangeduid met respectievelijk rood en blauw.  

Tabel 6: Resultaten warmteverdelingstesten stoom water spray, waarbij de snelste en traagste sensoren per laag van 

de mand telkens aangeduid zijn met respectievelijk rood en blauw 

Gemeten laag Tijd die sensor nodig heeft om 121°C te bereiken 

Middelste laag 

Sensor 2:  18’00’’ 
Sensor 3:  18’20’’ 
Sensor 4:  18’00’’ 
Sensor 5:  18’00’’ 

Sensor 6:  17’50’’ 
Sensor 7:  17’40’’ (121,64°C) 
Sensor 8:  18’00’’ 

Onderste laag 

Sensor 2:  18’10’’ 
Sensor 3:  18’30’’ 
Sensor 4:  18’20’’ 
Sensor 5:  18’10’’ 

Sensor 6:  18’10’’ 
Sensor 7:  17’50’’ 
Sensor 8:  18’10’’ 

Bovenste laag 

Sensor 2:  17’40’’ (121,23°C) 
Sensor 3:  18’10’’ 
Sensor 4:  18’00’’ 
Sensor 5:  18’00’’ 

Sensor 6:  17’50’’ 
Sensor 7:  17’40’’ (121,06°C) 
Sensor 8:  18’00’’ 

Herhaling middelste 
laag 

Sensor 2:  18’10’’ 
Sensor 3:  18’30’’ 
Sensor 4:  18’20’’ 
Sensor 5:  18’20’’ 

Sensor 6:  18’10’’ 
Sensor 7:  18’00’’ 
Sensor 8:  18’20’’ 

Herhaling onderste 
laag 

Sensor 2:  18’20’’ 
Sensor 3:  18’40’’ 
Sensor 4:  18’30’’ 
Sensor 5:  18’20’’ 

Sensor 6:  18’30’’ 
Sensor 7:  18’00’’ 
Sensor 8:  18’30’’ 

 

Wanneer de tijden, exclusief de herhalingen, van stoom water spray in Tabel 6 vergeleken 

worden, blijkt dat sensor 3 van de onderste laag het meeste tijd nodig heeft om 121°C te 

bereiken. Dit betekent dat de koudste zone bij stoom water spray zich in de onderste laag 

bevindt, namelijk achteraan. De warmste zone blijkt zich ter hoogte van sensor 7 in de 
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middelste laag te bevinden, namelijk aan de linkerzijde, aangezien deze het snelst de 

hoogste temperatuur bereikt. De exacte locatie van de sensoren is eerder al weergegeven 

op Figuur 18. Bij de herhalingen blijkt ook in de middelste en onderste laag opnieuw sensor 3 

de traagste sensor te zijn en sensor 7 de snelste.  

 

Het temperatuursverloop van de sensoren die zich in de koudste en warmste zones in de 

verschillende lagen van de mand bevinden, wordt weergegeven in Figuur 27. Hieruit blijkt dat 

de verschillen tussen de sensoren heel miniem is, de verschillende curves zijn amper te 

onderscheiden van elkaar. Dit is normaal aangezien het gaat om een kleine autoclaaf. 

 

 

Figuur 27: Temperatuursverloop van de snelste en traagste sensor van elke laag in de mand met gebruik van het 
stoom water spray principe. De verschillende kleuren wijzen op de verschillende sensoren 

4.1.1.2 Warmteverdelingstest met immersiesysteem 

De resultaten van de warmteverdelingstesten met het immersiesysteem zijn weergegeven in 

Tabel 7, waarbij opnieuw van alle sensoren per laag de tijd weergegeven is die nodig is om 

121°C te bereiken. Per laag is de snelste sensor aangeduid met rood en de traagste met 

blauw. 

Wanneer de tijden vergeleken worden, exclusief de herhaling, blijkt sensor 3 van de onderste 

laag het traagst op te warmen. De koudste zone bevindt zich dus achteraan in de onderste 

laag, zoals blijkt uit de schikking in Figuur 18. De herhaling bevestigt dat sensor 3 zich op de 

koudste plaats in de onderste laag van de mand bevindt. Sensor 7 van de bovenste laag 

heeft het minste tijd nodig heeft om 121°C te bereiken. Dit is in tegenstelling tot stoom water 

spray, aan de linkerzijde van de bovenste laag en dus niet van de middelste laag. Uit de 

herhaling blijkt opnieuw dat sensor 6 zich op de warmste plaats in de onderste laag bevindt. 
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Tabel 7: Resultaten warmteverdelingstesten immersie, waarbij de snelste en traagste sensoren telkens aangeduid zijn 

met respectievelijk rood en blauw 

Gemeten laag Tijd die sensor nodig heeft om 121°C te bereiken 

Middelste laag 

Sensor 2:  14’40’’ 
Sensor 3:  14’30’’ 
Sensor 4:  14’10’’ 
Sensor 5:  14’30’’ 

Sensor 6:  14’20’’ 
Sensor 7:  14’30’’ 
Sensor 8:  14’20’’ 

Onderste laag 

Sensor 2:  14’40’’ 
Sensor 3:  14’50’’ 
Sensor 4:  14’20’’ 
Sensor 5:  14’20’’ 

Sensor 6:  14’10’’ 
Sensor 7:  14’20’’ 
Sensor 8:  14’20’’   

Bovenste laag 

Sensor 2:  14’20’’ 
Sensor 3:  14’20’’ 
Sensor 4:  14’20’’ 
Sensor 5:  14’30’’  

Sensor 6:  14’10’’ 
Sensor 7:  14’00’’ 
Sensor 8:  14’20’’ 

Herhaling onderste 
laag 

Sensor 2:  14’30’’ 
Sensor 3:  14’40’’ 
Sensor 4:  14’10’’ 
Sensor 5:  14’30’’ 

Sensor 6:  14’00’’ 
Sensor 7:  14’10’’ 
Sensor 8:  14’10’’ 

 

Het temperatuursverloop van de sensoren die zich in de koudste en warmste zones in de 

verschillende lagen van de mand bevinden, wordt weergegeven in Figuur 28 . Hieruit blijkt 

dat de verschillen tussen de sensoren net zoals bij het stoom water spraysysteem heel 

miniem zijn. Wel valt op dat bij het immersiesysteem de temperatuursverlopen van de 

sensoren in de opwarmfase dichter bij elkaar liggen dan bij stoom water spray.  

 

Figuur 28: Temperatuursverloop van de snelste en traagste sensor van elke laag in de mand met gebruik van het 
immersieprincipe. De verschillende kleuren wijzen op de verschillende sensoren 

Zowel bij stoom water spray als bij immersie bevindt de koudste zone van de autoclaaf zich 

dus in de onderste laag achteraan. De warmste zone bevindt zich bij stoom water spray aan 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0:00:00 0:14:24 0:28:48 0:43:12 

Te
m

p
er

at
u

u
r 

(°
C

) 

Tijd (uur:min) 

traagste bovenste laag 

traagste onderste laag 

traagste middelste laag 

snelste bovenste laag 

snelste onderste laag 

snelste middelste laag 



60 
 

de linkerzijde van de middelste laag en bij immersie aan de linkerzijde van de bovenste laag. 

Maar het verschil tussen de sensoren is steeds klein, namelijk maximum tientallen seconden. 

De verschillende tijden van immersie en stoom water spray kunnen niet vergeleken worden 

met elkaar, aangezien bij beide de aanlooptijd naar de kookfase verschillend is. Dit blijkt uit 

de recepten in bijlage 1 en 2. 

De herhalingen zijn enkel bruikbaar voor de bepaling van de koudste en warmste sensor in 

een bepaalde laag. Doordat er niet van alle lagen een herhaling is, kan dus ook de koudste 

en warmste zone van de autoclaaf niet bepaald worden. De herhalingen kwamen wel telkens 

overeen met de oorspronkelijke resultaten van de afzonderlijke lagen. 

4.1.2 Warmtepenetratietest in bokaal met soep 

4.1.2.1 Stoom water spray met metingen in de bokaal in de warmste zone van de 

autoclaaf 

Na de eerste uitgevoerde test bleek dat de soep nooit een temperatuur van 121°C bereikte. 

Dit blijkt uit de bekomen resultaten die weergegeven zijn in Figuur 29. De temperatuur van 

de soep ligt steeds lager dan de temperatuur van de autoclaaf. Dit is te wijten aan de 

autoclaaftemperatuur die slechts op 121°C was ingesteld. Glas heeft namelijk een lagere 

warmtegeleidingscoëfficiënt, wat resulteert in een tragere warmtepenetratie en langere 

procestijden. 

 

 

Figuur 29: Temperatuursverloop eerste warmtepenetratietest soep met stoom water spray in de warmste zone van 
autoclaaf, waarbij blauw en rood respectievelijk de autoclaaf- en de soeptemperatuur weergeven 

Als oplossing hiervoor werd de autoclaaftemperatuur ingesteld op 130°C, waardoor de 

bokalen zonder probleem 121°C konden halen. Het gebruikte recept voor stoom water spray 

is weergegeven in bijlage 3.  

De bekomen resultaten zijn weergegeven in Tabel 8. In de tabel is weergegeven na hoeveel 

tijd telkens op beide plaatsen 121°C werd bereikt en wat de hoogste temperatuur was die 

gedurende het proces werd bereikt.  
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Tabel 8: Resultaten warmtepenetratietesten in de warmste zone van de autoclaaf met stoom water spray waarbij 
autoclaaftemperatuur werd ingesteld op 130°C. De temperatuur is zowel aan de zijkant als in het midden van de bokaal 

gemeten 

Locatie sensor Tijd om 121°C te bereiken Hoogste temperatuur (°C) 

Midden bokaal 
2 uur 13 minuten 10 

seconden 
126,21 

Zijkant bokaal 
1 uur 44 minuten 40 

seconden 
128,60 

 

Bovendien had het midden van de bokaal nog maar 102,2°C op het ogenblik dat de 

buitenkant 121°C bereikte. De buitenkant van de bokaal had reeds 127,52°C wanneer het 

midden 121°C bereikte. Er is dus een duidelijk verschil tussen het midden en de zijkant van 

de bokaal in de warmste zone. De tijden in Tabel 8 zijn zo lang omdat de autoclaaf tijd nodig 

heeft om op te warmen tot 130°C en bovendien duurt de soepopwarming nog langer. 

Figuur 30 en Figuur 31 geven respectievelijk de grafieken weer van de test met de sensor in 

het midden en van de test met de sensor aan de zijkant van de bokaal. In de grafieken is 

telkens het verloop van de temperatuur van de autoclaaf weergegeven en het verloop van de 

temperatuur van de soep op de plaats van de sensor. Hieruit blijkt dat het verschil tussen de 

temperatuur van de autoclaaf en van de soep kleiner is aan de zijkant van de bokaal. 

 

 
Figuur 30: Warmtepenetratiecurve stoom water spray 

waarbij autoclaaftemperatuur (in blauw) werd ingesteld 
op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) 
werd gemeten in het midden van de bokaal in de warmste 

zone van de autoclaaf 

 
Figuur 31: Warmtepenetratiecurve stoom water spray 

waarbij autoclaaftemperatuur (in blauw) werd ingesteld op 
130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) 

werd gemeten aan de zijkant van de bokaal in de warmste 
zone van de autoclaaf 

 

4.1.2.2 Stoom water spray met metingen in de bokaal in de koudste zone van de 

autoclaaf 

De bekomen resultaten zijn weergegeven in Tabel 9. In de tabel is opnieuw weergegeven na 

hoeveel tijd telkens op beide plaatsen 121°C werd bereikt en wat de hoogste temperatuur 

was die gedurende het proces werd bereikt.  
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Tabel 9: Resultaten warmtepenetratietesten in de koudste zone van de autoclaaf met stoom water spray waarbij 
autoclaaftemperatuur werd ingesteld op 130°C. De temperatuur is zowel aan de zijkant als in het midden van de bokaal 

gemeten 

Locatie sensor Tijd om 121°C te bereiken Hoogste temperatuur (°C) 

Midden bokaal 
2 uur 16 minuten 33 

seconden 
126,00 

Zijkant bokaal 
1 uur 32 minuten 40 

seconden 
129,50 

 

Bovendien had het midden van de bokaal nog maar 82°C op het ogenblik dat de buitenkant 

121°C bereikte. De buitenkant van de bokaal had reeds 129,5°C wanneer het midden 121°C 

bereikte. Figuur 32 en Figuur 33 geven respectievelijk de grafieken weer van de test met de 

sensor in het midden en van de test met de sensor aan de zijkant van de bokaal. Het verschil 

tussen de verschillende temperatuurcurves is duidelijk kleiner aan de zijkant van de bokaal. 

Bovendien zijn de verschillen kleiner dan bij de bokaal in de koudste zone. 

 

 
Figuur 32: Warmtepenetratiecurve stoom water spray 

waarbij autoclaaftemperatuur (in blauw) werd ingesteld op 
130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) 

werd gemeten in het midden van de bokaal in de koudste 
zone van de autoclaaf 

 
Figuur 33: Warmtepenetratiecurve stoom water spray 

waarbij autoclaaftemperatuur (in blauw) werd ingesteld 
op 130°C en waarbij de temperatuur van de soep (in 

rood) werd gemeten aan de zijkant van de bokaal in de 
koudste zone van de autoclaaf 

4.1.2.3 Immersie met metingen in de bokaal in de warmste zone van de autoclaaf 

Aangezien bij stoom water spray een autoclaaftemperatuur van 121°C niet voldoende was, 

werd bij immersie onmiddellijk een recept gebruikt gelijkaardig aan het goede recept van 

stoom water spray. Het gebruikte recept is weergegeven in bijlage 4. 

De bekomen resultaten zijn weergegeven in Tabel 10. Er is opnieuw weergegeven na 

hoeveel tijd telkens op beide plaatsen 121°C werd bereikt en wat de hoogste temperatuur 

was die gedurende het proces werd bereikt. Daaruit blijkt dat het midden van de bokaal 8 

minuten 35 seconden later dan de zijkant van de bokaal 121°C bereikte. 
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Tabel 10: Resultaten warmtepenetratietesten in de warmste zone van de autoclaaf met immersie  waarbij 

autoclaaftemperatuur werd ingesteld op 130°C. De temperatuur is zowel aan de zijkant als in het midden van de bokaal 

gemeten 

Locatie sensor Tijd om 121°C te bereiken Hoogste temperatuur (°C) 

Midden bokaal 1 uur 38 minuten 5 seconden 129,35 

Zijkant bokaal 
1 uur 29 minuten 30 

seconden 
129,84 

 

Bovendien had de zijkant van de bokaal reeds 127,95°C wanneer het midden pas 121°C 

bereikte. Het midden daarentegen had nog maar 110,65°C wanneer de zijkant 121°C 

bereikte.  

 

Figuur 34 en Figuur 35 geven respectievelijk de grafieken weer van de test met de sensor in 

het midden en van de test met de sensor aan de zijkant van de bokaal. Op de grafieken is 

opnieuw telkens het verloop van de temperatuur van de autoclaaf weergegeven en het 

verloop van de temperatuur van de soep op de plaats van de sensor. Hieruit blijkt dat de 

temperatuursverloop van de soep aan de zijkant van de bokaal bijna volledig gelijk is aan dat 

van de autoclaaftemperatuur. Het verschil is iets groter in het midden van de bokaal. 

 

 
Figuur 34: Warmtepenetratiecurve immersie waarbij 

autoclaaftemperatuur (in blauw) werd ingesteld op 130°C 
en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd 

gemeten in het midden van de bokaal in de warmste zone 
van de autoclaaf 

 
Figuur 35: Warmtepenetratiecurve immersie waarbij 

autoclaaftemperatuur (in blauw) werd ingesteld op 130°C 
en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd 

gemeten aan de zijkant van de bokaal in de warmste zone 
van de autoclaaf 

 

4.1.2.4 Immersie met metingen in de bokaal in de koudste zone van de autoclaaf 

De bekomen resultaten zijn weergegeven in Tabel 11. Er is opnieuw weergegeven na 

hoeveel tijd telkens op beide plaatsen 121°C werd bereikt en wat de hoogste temperatuur 

was die gedurende het proces werd bereikt. Daaruit blijkt dat het midden van de bokaal 12 

minuten 58 seconden later dan de zijkant van de bokaal 121°C bereikte. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 1 2 3 4 

Te
m

p
er

at
u

u
r 

(°
C

) 

Tijd (uur) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 1 2 3 4 

Te
m

p
er

at
u

u
r 

(°
C

) 

Tijd (uur) 



64 
 

Tabel 11: Resultaten warmtepenetratietesten in de koudste zone van de autoclaaf met immersie  waarbij 

autoclaaftemperatuur werd ingesteld op 130°C. De temperatuur is zowel aan de zijkant als in het midden van de bokaal 

gemeten 

Locatie sensor Tijd om 121°C te bereiken Hoogste temperatuur (°C) 

Midden bokaal 
1 uur 53 minuten 18 

seconden 
129,50 

Zijkant bokaal 
1 uur 40 minuten 20 

seconden 
130,00 

 

Bovendien had de zijkant van de bokaal reeds 126°C wanneer het midden pas 121°C 

bereikte. Het midden daarentegen had nog maar 109,5°C wanneer de zijkant 121°C 

bereikte. 

 

Figuur 36 en Figuur 37 geven respectievelijk de grafieken weer van de test met de sensor in 

het midden en van de test met de sensor aan de zijkant van de bokaal in de koudste zone. 

De verschillen tussen de temperatuur van de soep en van de autoclaaf blijken groter te zijn 

dan bij de bokaal in de warmste zone. 

 
Figuur 36: Warmtepenetratiecurve immersie waarbij 

autoclaaftemperatuur (in blauw) werd ingesteld op 130°C 
en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd 

gemeten in het midden van de bokaal in de koudste zone 
van de autoclaaf 

 
Figuur 37: Warmtepenetratiecurve immersie waarbij 

autoclaaftemperatuur (in blauw) werd ingesteld op 130°C 
en waarbij de temperatuur van de soep (in rood) werd 

gemeten aan de zijkant van de bokaal in de koudste zone 
van de autoclaaf 

 

Alle temperatuursmetingen van de soep zijn in de bokalen in de koudste zone, zowel bij 

immersie als bij stoom water spray, bekomen met een andere temperatuurslogger dan 

degene afgebeeld op Figuur 20. Dit komt door een defect van de logger, de nieuwe logger 

had slechts een nauwkeurigheid van 0,5°C i.p.v. 0,01°C. Hierdoor zijn alle resultaten minder 

nauwkeurig, waardoor de temperatuurscurve meer schommelingen vertoont en de curve zelf 

breder is, dit is duidelijk waar te nemen bij bijvoorbeeld Figuur 36 en Figuur 37.  
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Wanneer de procestijden tussen de warmste en de koudste zone vergeleken worden, blijkt 

de soep in de bokaal in de koudste zone steeds enkele minuten trager op te warmen. 

Wanneer beide systemen vergeleken worden, is immersie 15 tot 30 minuten sneller dan 

stoom water spray. Bovendien is het verschil tussen het midden en de zijkant van de bokaal 

ook steeds het kleinst bij immersie. Zo blijkt het midden van de bokaal steeds iets minder 

dan 15 minuten trager dan de zijkant en bij stoom water spray bedraagt dit tijdsverschil 

ongeveer 30 minuten. 

 

Omdat de soep bij immersie het snelste opwarmt  en omdat het zorgt voor de beste 

warmtepenetratie binnen de bokaal, werd hiermee verder gewerkt. Volgens Ghani et al. 

(2003) kan rotatie tot kortere procestijden leiden met een verbeterde sensorische en 

nutritionele kwaliteit ten opzichte van statisch verhitte producten. Dit blijkt dus ook te 

kloppen, aangezien het proces met immersie gebruik maakt van rotatie.  

4.2 Optimalisatie van het sterilisatieproces met gebruik van het 

immersiesysteem met rotatie 

Aangezien het immersiesysteem met rotatie voor de snelste opwarmtijden zorgde bij de 

warmtepenetratietesten werd dit proces geoptimaliseerd. Het streefdoel was dat de soep 

gedurende 3 minuten een kerntemperatuur van 121°C had. Dit werd bekomen door allerlei 

testrecepten uit te voeren welke telkens geëvalueerd en aangepast werden. 

4.2.1 Testrecept 1 

Uit de resultaten van de warmtepenetratietest met immersie blijkt dat het midden van de 

bokaal in de koudste zone na 2 uur 121°C bereikt. Uit bijlage 4 blijkt dat dit na 20 minuten 

houdfase is, wat betekent dat de houdfase mag ingekort worden naar 20 minuten i.p.v. 1 uur. 

Dit komt omdat de gewenste F0-waarde nog tijdens de afkoelfase kan bereikt worden. De 

overige fasen zijn allemaal dezelfde als in bijlage 4. 

De bekomen warmtepenetratiecurve is weergegeven in Figuur 38 en de belangrijkste 

gegevens die hieruit afgeleid zijn, zijn weergegeven in Tabel 12. De temperatuur van de 

soep is steeds in het midden van de bokaal in de koudste zone gemeten. 

Tabel 12: Resultaten testrecept 1, waarbij de temperatuur van de soep in het midden van de bokaal in de koudste zone 
is gemeten 

Tijd nodig om 121°C te bereiken 1 uur 38 minuten 40 seconden 

Hoogst behaalde temperatuur 130°C 

Tijd dat temperatuur ≥ 121°C 24 minuten 40 seconden 

 

Hieruit blijkt dat 20 minuten kooktijd te veel is. De soep bereikt namelijk terug 130°C en kookt 

reeds na 1 uur 38 minuten 40 seconden 121°C. Volgens het recept is dit na 5 minuten 

houdtijd van de autoclaaf. Bovendien heeft de soep langer dan 3 minuten een temperatuur 

van 121°C of meer. 
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Figuur 38: Warmtepenetratiecurve testrecept 1, waarbij de temperatuur van de soep (in rood) gemeten is in het midden 
van de bokaal in de koudste zone. De autoclaaftemperatuur is in blauw weergegeven. 

4.2.2 Testrecept 2 

Uit de resultaten van testrecept 1 bleek dat 20 minuten kooktijd nog steeds te veel was. De 

soep had namelijk na 5 minuten houdtijd al een temperatuur van 121°C. Testrecept 2 was 

hierdoor hetzelfde recept als dat in bijlage 4, maar dan met een houdtijd van 5 minuten. 

De warmtepenetratiecurve en de hieruit bekomen gegevens van testrecept 2 zijn 

weergegeven is respectievelijk Figuur 39 en Tabel 13. 

 

Figuur 39: Warmtepenetratiecurve testrecept 2, waarbij de temperatuur van de soep (in rood) gemeten is in het midden 
van de bokaal in de koudste zone. De autoclaaftemperatuur is in blauw weergegeven 
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Tabel 13: Resultaten testrecept 2, waarbij de temperatuur van de soep in het midden van de bokaal in de koudste zone 
is gemeten 

Tijd nodig om 121°C te bereiken 1 uur 36 minuten 40 seconden 

Hoogst behaalde temperatuur 126°C 

Tijd dat temperatuur ≥ 121°C 10 minuten 10 seconden 

 

Hieruit blijkt dat de behaalde soeptemperatuur opnieuw te hoog is en dat de duur die de 

soep bij 121°C of meer is te lang is.  

4.2.3 Testrecept 3 

Met de bedoeling de hoogst behaalde temperatuur en de tijd dat de soeptemperatuur groter 

of gelijk is aan 121°C te verlagen, werd bij testrecept 3 de houdfase van de autoclaaf 

weggelaten. Het recept is weergegeven in bijlage 5. Het recept is ter herhaling drie keer 

uitgevoerd. De bekomen warmtepenetratiecurves en de hieruit bekomen resultaten zijn 

weergegeven in  Figuur 40, Figuur 41, Figuur 42 en Tabel 14.  

Tabel 14: Resultaten testrecept 3, waarbij het recept drie keer is uitgevoerd en waarbij de temperatuur van de soep 
steeds in het midden van de bokaal in de koudste zone is gemeten 

 Uitvoering 1 Uitvoering 2 Uitvoering 3 

Hoogst behaalde 

temperatuur 
123 °C 123°C 122°C 

Tijd dat temperatuur ≥ 

121°C 

4 minuten  25 

seconden 

3 minuten 23 

seconden 

2 minuten 35 

seconden 

 

Er blijkt variatie te zitten tussen de herhalingen, zo verschilt de tijd bij 121°C of meer 1 tot 2 

minuten en varieert de hoogste temperatuur van 122 tot 123°C. De variatie kan te wijten zijn 

aan het gedrag van de soep en aan de samenstelling van de soep in de bokaal. De ene 

bokaal kan namelijk meer of minder brokjes bevatten en dus een iets andere viscositeit 

hebben. Er is geen verschil waar te nemen tussen de verschillende warmtepenetratiecurves. 
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Figuur 40: Warmtepenetratiecurve testrecept 3 uitvoering 
1, waarbij de temperatuur van de soep (in rood) gemeten 

is in het midden van de bokaal in de koudste zone. De 
autoclaaftemperatuur is in blauw weergegeven 

 
Figuur 41: Warmtepenetratiecurve testrecept 3 uitvoering 
2, waarbij de temperatuur van de soep (in rood) gemeten 

is in het midden van de bokaal in de koudste zone. De 
autoclaaftemperatuur is in blauw weergegeven 

 

 

Figuur 42: Warmtepenetratiecurve testrecept 3 uitvoering 3, waarbij de temperatuur van de soep (in rood) gemeten is in 
het midden van de bokaal in de koudste zone. De autoclaaftemperatuur is in blauw weergegeven 

4.2.4 Testrecept 4 

Uit de resultaten van testrecept 3 bleek dat de behaalde soeptemperatuur nog steeds iets te 

hoog was. Hieruit werd besloten om de autoclaaftemperatuur maximaal op 127°C in te 

stellen i.p.v. 130°C. 

Figuur 43 geeft de warmtepenetratiecurve weer van testrecept 4. Hieruit blijkt dat de soep 

nooit 121°C bereikte. De soep haalde maximaal 115,5°C. Dit recept blijkt dus niet geschikt. 
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Figuur 43: Warmtepenetratiecurve testrecept 4, waarbij de temperatuur van de soep (in rood) gemeten is in het midden 
van de bokaal in de koudste zone. De autoclaaftemperatuur is in blauw weergegeven 

4.3 Evaluatie van het definitieve procesrecept 

Uiteindelijk bleek testrecept 3 (zie bijlage 5) het dichtst aan te leunen bij de 3 minuten bij 

121°C, waardoor dit als definitieve recept werd gekozen. Het definitieve recept werd twee 

keer uitgevoerd. De twee uitvoeringen zijn geëvalueerd door het berekenen van de F0-

waarde en door evaluatie van de productkwaliteit. De productkwaliteit werd beoordeeld door 

de microbiologie, de kleur, de viscositeit, de stabiliteit en de pH. 

4.3.1 F0-waarde van het proces 

De F0-waarde werd berekend met behulp van de additiemethode. Aangezien het definitieve 

recept tijdens de testfase drie keer is uitgevoerd, kon de F0-waarde bij al deze uitvoeringen 

berekend worden, welke weergegeven zijn in Tabel 15. 

Tabel 15: F0-waarden van het definitieve recept, waarbij het recept drie keer is uitgevoerd 

 Uitvoering 1 Uitvoering 2 Uitvoering 3 

F0-waarde 10,82 minuten 13,80 minuten 12,80 minuten 

 

De F0-waarde blijkt te verschillen tussen de uitvoeringen, wat er op wijst dat het sterk afhangt 

van proces tot proces. Tabel 14 gaf voor alle uitvoeringen de tijd weer dat de soep een 

temperatuur had groter of gelijk aan 121°C. Deze tijd bleek het langst bij uitvoering 1, maar 

deze heeft dus niet de grootste F0-waarde, wat er op wijst dat het volledige proces heel 

belangrijk is en niet enkel de tijd bij 121°C of meer. De F0-waarde is wel ruimschoots 

voldoende en ligt eigenlijk ver boven het streefdoel van 3 minuten, de soep hoeft dus geen 

121°C te halen. De hittebehandeling zou dus minder intensief mogen zijn, zodanig dat een 

iets lagere waarde bekomen wordt. Dit kan verkregen worden door de temperatuur lager in 

te stellen dan 130°C, waardoor de soep ook geen 121°C zal halen. 
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4.3.2 Temperatuursverloop sensoren tijdens proces 

In Tabel 16 is weergegeven na hoeveel tijd de sensoren naast respectievelijk de bokaal in de 

koudste en in de warmste zone telkens 121°C bereiken. Figuur 44 en Figuur 45 geven het 

temperatuursverloop van de sensoren weer. 

Tabel 16: Temperatuursverloop van twee sensoren welke respectievelijk in de koudste en warmste zone zijn geplaatst 
bij twee uitvoeringen van het definitieve recept 

Tijd nodig om 121°C te 

bereiken 
Uitvoering 1 Uitvoering 2 

Sensor koudste zone 
1 uur 27 minuten 45 

seconden 

1 uur 27 minuten 46 

seconden 

Sensor warmste zone 
1 uur 27 minuten 35 

seconden 

1 uur 27 minuten 36 

seconden 

 

Uit Tabel 16 blijkt dat de koudste zone steeds 10 seconden trager is dan de warmste zone. 

Bovendien zijn de resultaten van beide uitvoeringen van het definitieve recept vergelijkbaar, 

het verschil is zo klein dat de temperatuurcurves van de koudste en de warmste zone in 

Figuur 44 en Figuur 45 elkaar volledig overlappen. De autoclaaftemperatuur is dus 

reproduceerbaar. 

 

 
Figuur 44: Temperatuursverloop sensoren koudste (in 
blauw) en warmste zone (in rood) bij eerste uitvoering 

definitieve recept 
 

 
Figuur 45: Temperatuursverloop sensoren koudste (in 
blauw) en warmste zone (in rood) bij tweede uitvoering 

definitieve recept 
 

 

4.3.3  Microbieel onderzoek van de soep 

De microbiologie van de gesteriliseerde soep werd geëvalueerd door het totaal mesofiel 

kiemgetal en door het aantal gisten en schimmels te bepalen. Voor de evaluatie van de 

gesteriliseerde soep werd eerst een commerciële soep onderzocht ter controle. Hierbij werd 

enkel het totaal mesofiel kiemgetal bepaald. Er werden ter controle ook enkele uitplatingen in 

dubbel uitgevoerd. Aangezien de evaluatie hiervan wees op correcte uitplatingen, werd 

gewerkt met het gemiddelde van de dubbels. 
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4.3.3.1 Microbieel onderzoek van commerciële soep 

De bekomen resultaten zijn weergegeven in Tabel 17. Hierin staat vermeld wat het totaal 

mesofiel kiemgetal was van de commerciële soep, van de blanco en van de positieve 

controle. 

Tabel 17: Resultaten verdunningen totaal mesofiel kiemgetal van commerciële soep 

Staal Totaal mesofiel kiemgetal (kve/ml) 

Soep 1,70 x 10² 

Positieve controle 2,55 x 10³ 

Blanco 0 

 

De positieve controle bevatte zoals eerder vermeld een kiemgetal van 10³, wat betekent dat 

de bekomen resultaten in de buurt liggen van deze waarde. Bovendien wijst de afwezigheid 

van kolonies bij de blanco ook op een correcte uitvoering. Uit de richtlijnen van Veneca 

(2004) blijkt dat het mesofiel kiemgetal kleiner moet zijn dan 100 000 kve/ml om te kunnen 

spreken van een beheerst proces. Uit de resultaten blijkt dus dat de commerciële soep 

microbieel in orde is. Bovendien wijst de aanwezigheid van kolonies erop dat het totaal 

mesofiel kiemgetal een goede parameter is om de microbiële groei van de gesteriliseerde 

soep te controleren. 

4.3.3.2 Microbiologie van de soep van de eerste uitvoering van het definitieve recept 

Tabel 18 geeft de resultaten weer van het totaal mesofiel kiemgetal en van het aantal gisten 

en schimmels van de stalen van de eerste uitvoering van het definitieve recept. Er werd 

bovendien ook telkens een blanco en positieve controle uitgevoerd. 

Tabel 18: Resultaten totaal mesofiel kiemgetal en gisten en schimmels van de eerste uitvoering van het definitieve 
recept 

Staal 
Totaal mesofiel kiemgetal 

(kve/ml) 

Gisten en schimmels 

(kve/ml) 

Niet gesteriliseerde soep 0 0 

Soep koudste zone 0 0 

Soep warmste zone 0 0 

Positieve controle 1,25 x 10³ 
PAU: 2,05 x 10³ 

YL: 1,55 x 10³ 

Blanco 0 0 

 

Het totaal mesofiel kiemgetal blijkt bij alle stalen nul te zijn en gisten en schimmels blijken 

overal afwezig. Dit betekent dat de soep microbieel in orde is. Maar aangezien het totaal 

mesofiel kiemgetal bij de niet gesteriliseerde soep ook nul is, mag niet met zekerheid 

besloten worden dat het sterilisatieproces effectief is. De positieve controles bevatte zoals 

eerder vermeld telkens 10³ kve/ml. De bekomen resultaten liggen in de buurt van deze 

waarde. De nulwaarden bij de blanco’s wijst op een goede uitvoering van de uitplatingen.  
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4.3.3.3 Microbiologie van de soep van de tweede uitvoering van het definitieve recept 

Tabel 19 geeft de resultaten weer van het totaal mesofiel kiemgetal en van de gisten en 

schimmels van de stalen van de tweede uitvoering van het definitieve recept. Er werden 

opnieuw blanco’s uitgeplaat, maar de positieve controle mocht achterwege gelaten worden 

wegens de goede resultaten van vorige uitplatingen.  

Tabel 19: Resultaten verdunningen totaal mesofiel kiemgetal van de tweede uitvoering van het definitieve recept 

Staal Totaal mesofiel kiemgetal 

(kve/ml) 

Gisten en schimmels 

(kve/ml) 

Niet gesteriliseerde soep 1,0 x 10² 0 

Soep koudste zone 0 0 

Soep warmste zone 0 0 

Soep midden autoclaaf 0 0 

Blanco 0 0 

 

Het totaal mesofiel kiemgetal is voor alle gesteriliseerde stalen gelijk aan 0, in tegenstelling 

tot de niet gesteriliseerde soep. Bij alle stalen bleken er geen gisten en schimmels aanwezig 

te zijn. Aangezien de gesteriliseerde stalen allemaal geen kolonies bevatte, kan besloten 

worden dat de sterilisatie een reductie van het aantal kolonies geeft. Net zoals de soep van 

de eerste uitvoering bleek ook de soep van de tweede uitvoering geen gisten en schimmels 

te bevatten. De gesteriliseerde stalen zijn dus microbieel in orde. De afwezigheid van 

kolonies bij de blanco’s wijst op een goede uitplating. Uit alle resultaten van het microbieel 

onderzoek kan dus besloten worden dat de sterilisatie een goed effect heeft op de 

microbiologie van de soep en dat de stalen hierdoor dus microbieel in orde zijn. 

4.3.4 Kleurmeting van de soep 

4.3.4.1 Kleurmeting van de soep van de eerste uitvoering van het definitieve recept 

Aangezien de soep geen mooie homogene kleur had, maar bestond uit lichtere en 

donkerdere bestanddelen, waren de metingen moeilijker uit te voeren. 

Met de visuele waarneming was geen kleurverschil waar te nemen tussen de verschillende 

stalen.  

In Tabel 20 zijn de resultaten van de kleurenmeter weergegeven voor de soep van de eerste 

uitvoering van het definitieve recept. Hierbij is voor de soep van de koudste en de warmste 

zone ook het verschil in L*, a* en b* waarde weergegeven  t.o.v. de niet gesteriliseerde soep. 

Ook het globale kleurverschil, ΔE,  ten op zichte van de niet gesteriliseerde soep is 

weergegeven.  
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Tabel 20: Resultaten kleurmetingen van de soep van de eerste  uitvoering van het definitieve recept 

 L* a* b* ΔL* Δa* Δb* ΔE 

Niet 
gesteriliseerde 

soep 
45,79 -0,94 35,65 / / / / 

Soep warmste 
zone 

43,39 0,08 33,02 -2,40 1,02 -2,63 2,61 

Soep koudste 
zone 

43,21 0,21 33,49 -2,59 1,14 -2,17 2,72 

 

Bij de kleurmeting van de soep van de eerste uitvoering vergroot de a* en verkleint de b* bij 

alle gesteriliseerde stalen, wat betekent dat de soep minder groen en minder geel geworden 

is door de sterilisatie. De kleur is bij de gesteriliseerde stalen ook minder helder, aangezien 

de L* daalt. De gesteriliseerde stalen blijken een waarneembaar kleurverschil te vertonen 

aangezien ΔE groter is dan 1. Wel moet erop gelet worden dat er geen onafhankelijke 

herhalingen zijn uitgevoerd en dat dus geen statistische verwerking mogelijk was. 

4.3.4.2 Kleurmeting van de soep van de tweede uitvoering van het definitieve recept 

Bij de soep van de tweede uitvoering werd ook een bokaal van in het midden van de 

autoclaafmand geanalyseerd. De meting werd drie keer uitgevoerd, zodanig dat voor de vier 

stalen drie onafhankelijke L*-, a*-, b*- en ΔE waarden bekomen werden. Een overzicht van 

alle waarden voor de vier stalen is weergegeven in Tabel 21, alsook telkens het bijhorende 

gemiddelde met standaarddeviatie. 

Zoals eerder vermeld werden de gemiddelde L*, a*, b* en ΔE waarden van alle soepen twee 

per twee vergeleken, rekening houdende met de standaarddeviaties. Dit gebeurde met 

statistische t-testen. Uit de resultaten bleek dat de gemiddelde L* waarden van alle stalen 

soep nooit significant verschillend waren. Dit betekent dus dat de helderheid niet significant 

veranderd is door de sterilisatie. Dit gelde ook voor de gemiddelde b* waarden. De 

geel/blauwheid van de soep is dus ook niet significant verschillend. De gemiddelde a* 

waarde daarentegen is voor alle gesteriliseerde stalen significant verschillend van de niet 

gesteriliseerde soep. Dus de sterilisatie heeft gezorgd voor een wijziging in de 

rood/groenrichting. Bij de gesteriliseerde stalen onderling blijkt de a* waarde van de soep 

van de warmste zone significant verschillend te zijn van de soep van de koudste zone en van 

het midden. De soep van het midden en van de koudste zone verschillen onderling niet in 

deze waarde. Het globale kleurverschil is dus te wijten aan de a* waarde, aan de 

rood/groenheid. Maar wanneer de globale kleurverschillen, dus ΔE vergeleken worden, blijkt 

enkel de soep van de warmste zone in de autoclaaf significant verschillend te zijn van de 

gesteriliseerde. De gesteriliseerde soepen blijken onderling niet te verschillen. De sterilisatie 

zorgt dus voor een kleurverschil, welke te wijten is aan de wijziging in de a*waarde. Het 

kleurverschil is bovendien afhankelijk van de plaats van de soep in de autoclaaf, want niet 

alle plaatsten leiden tot kleurverschil. 
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Tabel 21: Overzicht van alle waarden van de kleurmeting voor de vier soepstalen van de tweede uitvoering van het 
definitieve recept, alsook telkens het bijhorende gemiddelde met standaarddeviatie. 

 L* a* b* ΔE 

Niet gesteriliseerde soep 

43,74 
41,07 
40,91 

=>  
41,91 ± 1,59 

-0,18 
-0,17 
-0,16 
=> 

-0,17 ± 0,01 

29,64 
33,80 
35,73 

=> 
33,06 ± 3,11 

0 aangezien 
ΔE berekend 
wordt t.o.v. de 

niet 
gesteriliseerde 

soep 

 Soep koudste zone 

44,27 
43,22 
41,26 

=> 
42,92 ± 1,53 

0,67 
0,83 
0,77 
=> 

0,76 ± 0,08 

29,46 
30,08 
34,55 

=> 
31,36 ±2,78 

0,87 
2,68 
0,91 
=> 

1,49 ± 1,03 

Soep warmste zone 

42,29 
39,65 
40,33 

=> 
40,76 ± 1,37 

1,05 
1,33 
1,09 
=> 

1,16 ± 0,15 

27,97 
33,53 
33,47 

=> 
31,66 ± 3,19 

1,86 
1,73 
1,43 
=> 

1,67 ± 0,22 

Soep midden autoclaaf 

41,02 
42,23 
41,44 

=> 
41,56 ± 0,61 

0,71 
0,61 
0,67 
=> 

0,66 ± 0,05 

34,51 
31,62 
33,53 

=> 
33,22 ± 1,47 

3,26 
1,51 
1,18 
=> 

1,98 ± 1,12 

 

Volgens Awuah et al. (2007) zijn de van nature voorkomende pigmenten in het voedsel, 

zoals bijvoorbeeld chlorofyl, carotenoïden en anthocyanines, gevoelig aan veranderingen of 

degradatie door warmte. Dit zou dan bij de soep ook de oorzaak zijn van de kleurwijziging. 

4.3.5 Viscositeitsmeting van de soep 

Er werd gestart met spindel 1, aangezien bij alle stalen reeds bij deze spindel een % van 

ongeveer 50% bekomen, waren er geen andere spindels noodzakelijk. 

De viscositeitsmeter had steeds moeite om een constante waarde te bereiken. Bij alle drie 

de stalen steeg het % torsie eerst gestaag om dan te pieken en erna weer snel af te nemen. 

De waarde van de piek werd telkens genoteerd. De viscositeit was heel moeilijk te meten 

aangezien de soep brokjes bevatte die de spindel mogelijks hinderde. De resultaten zijn 

weergegeven in Tabel 22. Bij de soep van de eerste uitvoering blijkt de viscositeit van de niet 

gesteriliseerde soep hoger te zijn, bij de soep van de tweede uitvoering daarentegen hebben 

de gesteriliseerde stalen een hogere viscositeit. Maar aangezien het % torsie bij de drie 

stalen telkens verschilt, zijn de cP waarden moeilijk te vergelijken. De soep van de eerste 

uitvoering bevatte wel heel veel brokjes in vergelijking met de soep van de tweede 

uitvoering. Hierdoor was het % torsie van de verschillende stalen ook moeilijk op gelijke 

hoogte te brengen. De gebruikte methode was niet voldoende geoptimaliseerd om 

conclusies te kunnen trekken over de viscositeit. Het opnemen van vloeicurves zou meer 

geschikt zijn voor de viscositeitsmeting van de soep. 
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Tabel 22: Resultaten viscositeitsmetingen van beide uitvoeringen van het definitieve recept 

 RPM cP %torsie 

Eerste uitvoering 

Niet gesteriliseerde 

soep 
120 156 61,5 

Soep warmste zone 120 122 49 

Soep koudste zone 120 107 43,2 

Tweede uitvoering 

Niet gesteriliseerde 

soep 
140 23,9 55,7 

Soep warmste zone 30 106 53,3 

Soep koudste zone 30 102,3 51,5 

Soep midden mand 40 75,7 50,5 

 

4.3.6 Turbiscanmeting van de soep 

Tabel 23 geeft een overzicht weer van de stabiliteitsindexen van de verschillende stalen van 

de tweede uitvoering. De index werd om het uur berekend en dit gedurende 5u.  

Tabel 23: Overzicht stabiliteitsindexen van de stalen van de tweede uitvoering van het definitieve recept 

Staal 
Stabiliteits- 
index na 1 u 

Stabiliteits-
index na 2 u 

Stabiliteits-
index na 3 u 

Stabiliteits-
index na 4u 

Stabiliteits-
index na 5u 

Niet 
gesteriliseerde 

soep 
0,94 1,58 2,08 2,50 2,79 

Soep koudste 
punt 

0,53 0,91 1,18 1,37 1,52 

Soep warmste 
punt 

0,44 0,75 1,00 1,20 1,39 

Soep midden 
autoclaaf 

0,48 0,76 1,00 1,19 1,36 

 

Dit alles wordt ook grafisch geïllustreerd in Figuur 46. Hierbij is delta backscattering, 

terugkaatsing, weergegeven in functie van de tijd.  

Uit de stabiliteitsindexen van de soep blijkt dat de niet gesteriliseerde soep een veel hogere 

index heeft. Dit betekent dat deze soep veel instabieler is, aangezien de instabiliteit stijgt met 

toenemende index. De gesteriliseerde stalen liggen allemaal in de buurt van elkaar. In Figuur 

46 is te zien dat de curve van de niet gesteriliseerde soep duidelijk veel hoger ligt dan de 

gesteriliseerde. De gesteriliseerde liggen allemaal dicht bij elkaar en zijn dus vergelijkbaar. 

De sterilisatie zorgt dus voor een stijging van de stabiliteit, waarschijnlijk te verklaren door de 

hogere viscositeit. 
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Figuur 46: Stabiliteitscurves van de verschillende stalen van de tweede uitvoering van het definitieve recept 

4.3.7 pH-meting van de soep 

Tabel 24 geeft een overzicht van de verschillende pH’s van de soep van de tweede 

uitvoering. De pH daalt door het verhittingsproces. De warmste zone van de autoclaaf blijkt 

de grootste pH daling te hebben en de koudste zone de kleinste daling. 

Tabel 24: pH van soep tweede uitvoering 

Staal pH 

Niet gesteriliseerde soep 5,608 

Soep koudste zone 5,387 

Soep warmste zone 5,288 

Soep midden autoclaaf 5,381 

 

  

Rood: Niet gesteriliseerde soep 

Blauw: Soep koudste zone 

Groen: Soep warmste zone 

Roze: Soep midden autoclaaf 
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Besluit 
Sterilisatie is een proces dat moet leiden tot houdbare producten waarbij micro-organismen, 

inclusief sporenvormers geïnactiveerd worden, zodanig dat het voedsel veilig kan 

opgeslagen worden bij kamertemperatuur. Een autoclaaf kan gebruikt worden voor de 

sterilisatie van allerlei voedingsproducten in flessen, blikken en bokalen.  

Het doel van de masterproef was om met behulp van een autoclaaf het optimale 

sterilisatieproces voor soep in glazen bokalen te vinden. Hiervoor was eerst een optimalisatie 

van de autoclaaf noodzakelijk, bestaande uit onderzoek naar de warmteverdeling in de 

autoclaaf en naar de warmtepenetratie in de containers. Met al deze informatie kon het 

optimale proces gevonden worden door het uitvoeren van verschillende testrecepten. Het 

streefdoel voor het optimale proces was dat de soep gedurende 3 minuten een temperatuur 

van 121°C had. Na de sterilisatie werden de F0-waarde en de productkwaliteit beoordeeld, 

zoals de kleur, de microbiologie en de stabiliteit.  

Voor de sterilisatie werd een horizontale pilootautoclaaf AR 091-H van leverancier JBT 

FoodTech gebruikt. Hiermee konden de glazen bokalen enkel gesteriliseerd worden met 

behulp van het stoom water spraysysteem of met het immersiesysteem. Sterilisatie van 

voedingsmiddelen in glazen bokalen met stoom water spray moet steeds uitgevoerd worden 

met een statische mand, maar bij immersie kon de mand roteren. Dit werd mogelijk gemaakt 

door de opwaartse kracht veroorzaakt door het water. 

In de autoclaaf was er sprake van een ongelijkmatige verdeling van de warmte, er kon 

namelijk een koudste en warmste zone worden vastgesteld. Maar de verschillen tussen de 

verschillende sensoren in de autoclaaf waren echter miniem, namelijk maximaal tientallen 

seconden. De verschillen waren zo klein omdat het om een pilootautoclaaf ging. De koudste 

zone bevond zich zowel voor stoom water spray als voor immersie in de onderste laag 

achteraan de autoclaaf. De warmste zone daarentegen bevond zich bij stoom water spray in 

de middelste laag aan de linkerzijde en bij immersie in de bovenste laag aan de linkerzijde.  

Niet alleen in de autoclaaf was er een ongelijkmatige warmteverdeling, maar ook in de 

bokalen zelf. Het duurde steeds een tijd vooraleer het product in de kern van de container de 

gewenste temperatuur bereikte. Zowel bij het immersiesysteem als bij stoom water spray 

warmde het midden van de bokaal steeds trager op als de zijkant. Bij stoom water spray 

bleek het midden ongeveer 30 minuten trager en bij immersie was het midden iets minder 

dan een kwartier trager. Immersie leidde tot kortere procestijden dan stoom water spray en 

bovendien zijn de verschillen in de bokaal kleiner, dit was te wijten aan de rotatie. Bovendien 

was de bokaal in de warmste zone enkele minuten sneller dan die in de koudste zone. 

Uit de testen bleek dat het beste sterilisatieproces voor soep afgevuld in glazen bokalen 

immersie met rotatie was en waarbij de autoclaaftemperatuur ingesteld was op 130°C. Een 

autoclaaftemperatuur van 121°C bleek namelijk niet voldoende om de soep ook op deze 

temperatuur te brengen, wat te wijten was aan de lage warmtegeleidingscoëfficiënt van glas. 

Het recept bestond uit een opwarming gedurende anderhalf uur tot 130°C gevolgd door een 
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koelfase ook gedurende anderhalf uur. De houdfase was weggelaten, omdat anders de soep 

een te hoge temperatuur zou halen. Het totale proces duurde dus ongeveer 3 uur. De F0-

waarde van dit proces varieerde van 10,82 tot 13,80 minuten, wat ruimschoots voldoende 

was om alle micro-organismen af te doden. Dit bleek ook uit de microbiële resultaten welke 

allemaal wezen op de afwezigheid van bacteriën, gisten en schimmels bij de gesteriliseerde 

stalen. 

De hoge F0-waarde leidde echter wel tot wijzigingen in kleur, viscositeit, stabiliteit en pH.  

De kleur van de gesteriliseerde soep bleek verschillend te zijn van de niet gesteriliseerde 

soep. Zo was bij alle gesteriliseerde stalen de a* waarde, dus de rood/groenheid significant 

verschillend t.o.v. de niet gesteriliseerde soep. Enkel bij de soep van in de warmste zone van 

de autoclaaf was het globale kleurverschil, welke rekening houdt met de L*, a* en b* 

waarden, significant verschillend van de niet gesteriliseerde. De viscositeit bleek ook 

beïnvloedt te worden, maar de exacte beïnvloeding kon niet bepaald worden. De 

bepalingsmethode stond namelijk niet op punt, met behulp van een vloeicurve zouden er wel 

duidelijke conclusies kunnen genomen worden. De stabiliteit werd gunstig beïnvloedt door de 

sterilisatie, er was namelijk een stabiliteitsstijging. Dit is gunstig voor de bewaring aangezien 

minder vrij water minder kans geeft op de ontwikkeling van een serumlaag boven op de soep 

of fasescheiding. De pH ten slotte daalde lichtjes door de sterilisatie, de pH stijging was 

namelijk het grootst in de warmste zone. 

 

Om het proces beter te optimaliseren mag de F0-waarde lager zijn en dus de 

hittebehandeling minder intensief. Het streefdoel van 3 minuten bij 121°C is dus niet nodig,  

de soep hoeft geen 121°C te halen. Dit kan verkregen worden door de autoclaaftemperatuur 

in te stellen op een lagere temperatuur, zoals bijvoorbeeld 127°C. Maar dit kan enkel met 

zekerheid vastgelegd worden door het uitvoeren van nieuwe testrecepten. Na het uitvoeren 

van een testrecept zou eerst de F0-waarde moeten berekend worden. Pas wanneer deze 

waarde in orde is, heeft het zin om de productkwaliteit te evalueren. De kleur, viscositeit en 

pH zouden dan minder negatief beïnvloedt worden, wat het product ten goede zou komen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Recept stoom water spray warmteverdelingstesten 
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Bijlage 2: Recept immersie warmteverdelingstesten 
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Bijlage 3: Recept stoom water spray warmtepenetratietesten 
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Bijlage 4: Recept immersie warmtepenetratietesten 
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Bijlage 5: Definitieve recept voor de sterilisatie van soep 

 


