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I.Inleiding
Radijsbestemdvoorkleinverpakkingigtot1981 £nplasticpoolkis-tenopde
veiling aangeboden.Hetproduktis-vuilenbevatnogongeveer20-30%vanhet
blad.
Indeverwerkingslijnwordtde radijsgewassen,gekoeld,vanbladontdaanen
inpuntzakjesverpakt.
VeilingWestland Zuidte 's-Gravenzande laatderadijssindsjanuari 1981in
palletkisten aanvoeren.Devoorraad,die zichtijdens aanvoervormtmoetgekoeldworden terhandhavingvan dekwaliteit.Deverwachtingwasdatdepalletkisten nietgoedgekoeld zoudenkunnenworden inconventionelekoelcellen.
Doormiddelvanplaatsingvaneen losseventilatorwerd doorstroomkoelingverkregenwaarmeehetprodukt inca.6uurwordt afgekoeld tot ca.5C.
OphetSprenger Instituut isterbeproevingeennat-koel-systeem geïnstalleerd
waarmee eenzeerhoge relatieve luchtvochtigheid kanwordenverkregen.Metdit
koelsysteem zijndekoel-enbewaarmogelijkhedenbeproefd.
Ineeneersteonderzoekjebijnattekoeling leekhet,hoewelditnietsystematisch isonderzocht,datdenietgeschoonde radijsnaverloopvanenige
tijdeengronderige smaakkreeg.
Omdeze reden isineentweedeonderzoek hetsensorische aspectopgenomen.
Deresultaten vandeproevenwordeninditverslag vermeld.

IIa..Onderzoek op_deveiling
Ineenvoor-onderzoek opdeveilingWestland Zuid isgebruik gemaaktvaneen
losseventilator,diedoorgaanswordtgebruiktomuientedrogen.Degemeten
luchthoeveelheid vandeventilator,vrijuitblazend,is6384m 3 /h.
Demetbehulpvanhetkoca computerprogrammaberekendenoodzakelijke luchtdoorstroming vooreenafkoelingbinnen 12uurisca.225m/hperm produkt.
Voorbewaringgeldtca. 10m 3 /h of ca.80-100m /hgedurende 3urenper 24uur.
Deventilatiecapaciteit isdoormiddelvan afplakkenvande aanzuigopening
tot ca.320m 3 /hgeknepen.
Doorhetveeltegroteventilatorvermogen isdeaangezogen luchtruim 3graden
opgewarmd.
o
Deafkoeltijd tot ca.4Cis ca.6-8uur.
Nadatdeventilatorna44uurdefinitief isuitgeschakeldblijktdetemperatuur
indestapelkistnauwelijks testijgen.Ditwijstopeengeringewarmteproduktie
welkegemeten ligtop49,4w/ton.

Vochtverlies.
Hetvochtverli.esindepalletkigtna3dagenia:
boven Q.,5%
:midden 0,3%
onder 1,5%
Onderindepalletkist ishetvochtverlieshetgrootst,omdatdaarde relatief
droge luchtheteerstincontactkomtmethetprodukt.De luchtneemtvochtop
vanhetproduktwaardoordeuitdroging,vanondernaarbovenindekistgezien,
afneemt.
Hetbovenstemonsterheefteenietsgrotervochtverlies danhetmiddelste omdatdecirculatieluchtvandekoelersdirectmethetbovenstemonster incontactkomt.
Nadebewaringheefteenglobalebeoordeling vandekwaliteitplaatsgevonden.
Hetnog aanwezigebladwas ietsgeelverkleurd,terwijldeknolletjesnog stevigwaren.

IIb.Koelenenogslagvanradijsjnetbehulgvaneennatkoelsysteem
Eennatkoelsysteem iseenkoelsysteemwaarbij luchtintegenstroommetgekoeld
waterwordtgebracht endaarnade celinstroomt.
Debelangrijksteeigenschaphiervan is,datde uitstromende luchteenzeerhoge
relatieve luchtvochtigheidheeftenook derelatieve luchtvochtigheid vande lucht
indecelopeenhoogniveauwordt gehandhaafd.
Omdatradijsgemakkelijk zijnvochtverliest,isonderzocht ofeennatkoelsysteemvooreen langerebewaring zinvolzouzijn.
Aangezienhetgebruiktekoelsysteem eenprototype is,isde luchtnognietper
uitstroomopening regelbaar.Hierdoorisergedurende degehele opslagperiode
300m 3 /h doorhetprodukt gestroomd.
Vermelddienttewordendatderadijsdieindezeproef isgebruiktbijinzet
o
2-3 dagenoudwasenreedswasvoorgekoelldtotca.4C.

Resultaten
Gedurendedetotale opslagperiode (38dagenlheeftdetemperatuurvande radijs
rond 1,5 Cgeschommeld.
Bijdekwaliteitsbeoordeling is-nietalleenopuiterlijkgeletmaarzijnook
gewichtsverliezen bepaald.

-3-

Bijinzet (1-12^801 zagde radijsergoeduit,washetaanwezigeblad lichtgroen,enwasdesmaakflauw.
15dagennainzetwarendeknolletjesnoghard,washetblad lichtgroen ende
smaak flauw.Bijsommigeknolletjesbegonhetnogaanwezigebladietsteverslijmen.
38dagennainzetwarendeknolletjesonderindekist slap,inhetmiddenen
bovenhard.
Hetmeesteoudebladwas,vooralindebovenstehelftvandekistverslijmd
enveelknolletjeswarenopnieuwuitgelopen.
Desmaakwerdervarenvan "gaatnogwel totabsoluutonacceptabel".Menvond
datderadijseenbijsmaakhaddiewerdbenaamdals "gronderig".
Nahetschonenenwassenbleefeenacceptabelprodukt overalwasdekleur
vrijbleek.

Vochtverlies
Na 38dagen zijngewichtsbepalingen gedaanvandemonstersuitdestapelkist.

Tabel 1.Vochtverliesvanradijsindepalletkistna 38dagen
plaats

verlies

boven

3%

midden

1%

onder

16%

Deknolletjesonderindekistdiedusalseerstein aanrakingkomenmetde
koelerlucht zijnonacceptabel slap.Dathetmonsterboven indekistmeer
vochtheeftverlorendanhetmonstermiddenuitdekistiswaarschijnlijk te
verklaren door invloedenvanbuitenaf (instralingenregelmatig geopend zijn
vande deur).
Uit ditonderzoek blijkt,dat 300m 3 /h luchtperm 3 produktteveelis.
Voorlangerebewaringkankoelingm.b.v.eennatkoelsysteemwordenoverwogen.
Nadeinkoelingmoetdanhet circulatievoud drastischwordenbeperkt.

Omdatisgebleken,datde luchtcirculatie tehoogwasenereenafwijkende
smaak isgeconstateerd,isnogeenproef ingezetwaarbij:
a.2palletkisten zijningezetmetinéénkistgeschoondeenindeanderekist

nietgeschoonderadijs;
b. tijden»inkoelen continuiadoorgecirculeerd ennainkoelinggedurende
tweekeereenhalfuurperetmaal;
c.bijinzet,natweeennavierwekengewichtsbepalingenzijngedaaneneen
smaakkeuring isuitgevoerd.

Resultaten
Vochtverlies
Hetvochtverlies,gemeten inhetcentrumvandepalletkistwasna4weken 0,75%
indekistmetnietgeschoonde-en 1,5%indekistmetgeschoonde radijs.De
radijsuitbeidekistenvoeldena 4wekennoghard aan.Dekleurwasietsbleker
dandeopdatmomentverseradijs.Bijinzet,natweewekenennavierweken
zijn smaakonderzoeken gehoudenwaarvandéresultaten inonderstaande tabelworden
weergegeven.

Tabel2.Beoordelingopsensorische eigenschappen

bijinzet

na2weken

na4weken

onvoldoende

voldoende

scherpte

55%

45%

knapperigheid

23%

77%

aangenaamheid

9%

91%

33%

67%

knapperigheid

6%

94%

aangenaamheid

11%

89%

scherpte

72%

28%

knapperigheid

22%

78%

aangenaamheid

39%

61%

scherpte

Uitderesultatenvanhetsmaakonderzoek blijktdat:
-Deradijstotvierwekennainzetvoldoendeknapperig (=stevig)wordenbevonden.
- Deaangenaamheid navierweken isafgenomen,maarnog altijdmeerdan60%van
dëkeurdersderadijsvoldoende aangenaamvinden.
-De scherpesmaakvanderadijsbijinzetennavierwekenduidelijk onvoldoende
is. Opmerkelijk isdatnatweewekendewaarderingpositief is.Hiervooris
echtergeenverklaring.

Naastdebeoordelingvandespecifieke sensorischekenmerken isnogonderzocht,
oferonderlingverschillen zouden zijn insensorische eigenschappen tussen
schooningezetteenvuilingezetteradijs.
Inonderstaandetabelwordtweergegevenhet aantalkerendateen sensorisch
kenmerk vangeschoonde radijshogerwordt gewaardeerddanvanvuil ingezette
radijs.

Tabel 3.Waardering vangeschoond ingezette radijs t.o.v.vuilingezette radijs
waardering geschoond t.o.v. vuil ingezette radijs
tijd
bij inzet

na 2 weken

na 4 weken

kenmerk

beter

slechter

scherpte

3

7

1

knapperigheid

3

6

2

aangenaamheid

6

5

0

scherpte

3

5

1

knapperigheid

8

1

0

aangenaamheid

5

4

0

scherpte

7

2

0

knapperigheid>

6

3

0

aangenaamheid

5

3

1

Na statistischeverwerking vandecijfersblijkt alleendeknapperigheid van
geschoonde radijsnatweewekensignificantbeterbeoordeeld tezijndanvan
vuil ingezetteradijs.
Voor alleoverigekenmerkenblijkeneropwelk tijdstipdanookgeenbetrouwbareverschillen tussen schoon danwelvuilingezetteradijstezijn.

Conclusies:
-Voorkoelingvan radijsinpalletkisten is200-225m luchtperm produkt
peruurvoldoendeomeensnelle afkoelingteverkrijgen.
-Tijdensbewaring iseengeringediscontinucirculatiestroom voldoende omde
temperatuur inhet centrumvandepalletkistophetbereikte lageniveaute
houden.
80-100m 3 peruurperm 3 produktgedurende 3urenverdeeld overeenetmaalis
voldoende.

gelijk
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^Voor langerebewaring (enkelewekenl iseennatkoelsysteem aantebevelen.
Totvierwekennainzetr-zobleek,indezeproef <-isdekwaliteitensmaak
goed tehandhaven.
<-Erzijngeensensorische nadelen gevondenTaanopslagvanniet geschoonde
radijst.o.v.geschoonderadijs.
- Radijsverbleekt ietsbijopslag gedurende een langeperiode.

Samenvatting
Ineendrietalproeven zijndehoudbaarheid ende sensorische eigenschappen van
radijs tijdens opslaginpalletkisten onderzocht.
Ineenkoelcelmeteen "natkoelsysteem"verloor de radijsnietmeer dan 1àl*j%
aanvochtgedurende vierweken.
Insmaakproevenwerdenknapperigheid enaangenaamheid navierwekenvoorhet
merendeelnogpositief gewaardeerd.Debeoordelingvanscherptevandesmaakvan
deradijswisseldenogal.Tijdensopslagverbleekt radijs iets,alhoewel gedurende
vierweken,nogniet noemenswaardig.
Erisgeenbezwaar omongeschoonde radijsgedurende eenperiodevanvierweken
ineennattekoelcel opteslaan.
Schoningkandustegelijkertijd metdeverwerkingplaatsvinden.
Naberekening enmetingblijkteen luchtdoorstroming vanca.200m 3peruurper m 3
produktvooreenredelijk snellekoeling (8-12uur)voldoende.Na afkoelingdient
de circulatie drastisch tewordenbeperkt.

Deinditrapportbeschreven onderzoeken zijnuitgevoerd in:
a.Eenkoelcelopveiling "WestlandZuid"te 's-Gravenzande.
b. Ineenkoelcelmethetnattekoelsysteem "Humicold"vandefirmaGeerlofs
teDelft.
c. Ineenkoelcelmethetnattekoelsysteem "filacell"vande firmaNijssente
Leiden.

Wageningen,2Qaugustus 1981
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