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SAMENVATTING
Nattekoeling staatmomenteel erg inde belangstelling.Door verschillende
instanties isgevraagd na tegaanwat de invloed isvanhet typevoorkoelingincombinatiemetgekoelde opslag ophetkwaliteitsbehoud van daarvoor
inaanmerking komende produktenis.
Omdezevraag tekunnen beantwoorden zijn proevenuitgevoerd intweekoelcellen.Eén celwasuitgerust met een conventioneel koelsysteem, terwijl in
deandere celeennatkoelsysteemwas geïnstalleerd. Inbeide cellenwerd
voorgekoeld d.m.v. doorstroomkoeling;dekoude luchtwerd gedwongen doorde
verpakking testromen.Nahetvoorkoelenwerd dedoorstroomkoeling gestopt.
Inbeidekoelcellenbleef eendeelvanhet produkt staan (gekoelde opslag),
terwijlhet overige deel indeveilinghalwerd geplaatst.Afhankelijk van
het produkt vond 1-4 dagennahetvoorkoelen een kwaliteitsbeoordeling
plaats.
Deconclusieszijn:
Paprika.Voorkoelenmet eennatkoelsysteem gevolgd dooropslag ineen nattekoelcelgeefthetminstekwaliteitsverlies.
Komkommer.Voorkoeling engekoelde opslag hebben geeninvloed ophetkwaliteitsverloop.
Bôsfàdijs.Voorkoeling engekoelde opslag zijnnoodzakelijk voordehandhavingvaneengoedebladkleur enhet voorkomen van glazigheid.Hetmaakt
geenverschil ofconventionele koeling ofnattekoelingwordt toegepast.
Champignönê. Snelleafkoeling gevolgd door gekoelde opslag isnoodzakelijk
voorhet kwaliteitsbehoud vanchampignons.
Deoptredende gewichtsverliezen zijnbijnattekoeling geringer danbij
conventionele koeling.
Bloemkool.Voorkoelen engekoelde opslag zijnnoodzakelijk om bladvergeling
tegen tegaanenhetvochtverlies tebeperken.Nattekoeling verdient de
voorkeur.
o
Voorkoelen tot 1Cmet hoge luchtsnelhedenheeft eertnegatieve invloed op
dekleur vandekool.
Aardbei.Zeer snelleafkoeling engekoelde opslag zijnnoodzakelijk.Omhet
vochtverlies tebeperken isopslag ineennatte koelcel aantebevelen.Na
uitslag uit dekoelcel isdekleur door condensvormingkorte tijd dof.De
glanskomt echter snelterug.
Spruiten.Voorkoelen engekoelde opslagwerken positief op zoweldespruitkleuralsdekleur vanhet snijvlak.Gezienhetgewichtsverlies veroorzaakt
doorkoelsystemen,verdient nattekoeling devoorkeur.
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SUMMARY
At thismoment wet-cooling isvery actually.Thequestion is,what theinfluence isof the type of precooling incombinationwith cooled storageon
thequality of therefore suitable products.
Experiments are carried out intwo storage-rooms.One roomwasequiped with
a conventional cooling system, theotheronewithawet system. Inbothcases thecooled airwas forced through thepackaging called "pressure cooling".
Afterprecoolinig theproducts wereplaced partly inthestorage roomsand
partly intheauction hall.
Depanding on the product quality rating tookplace 1-4 daysafterprecooling.
Themost important conclusionsare:
Swèët'pepper.Precoolingwith awet cooling system followed by storage ina
wet storage roomgives the less lossof quality.
Cucumber.Precooling and cooled storage haveno influence onthequality.
Radish.Precooling and cooled storage arenecessary tokeep theleaf colour.The choice betweenadryandwet cooling system isnegligable.
Mushrooms.High speed cooling followed bycooled storage isthebestmethod
tokeep thequality intact,and gives lessweight loss thana conventional
cooling system.
Cauliflower. Cold storage isnecessary whenever leafquality isneeded to
bekepthighwithaminimum ofweight loss.
Thewet coolsystems haspreference.
o
l'recoolingto 1Cwith ahigh air circulation hasa negative influence on
thecolour ofcauliflower (yellowing).
Brussel'spfóüts.Precooling and cooled storagework positively onboth the
colour of thesprout and thewhite colour of thesurface.
Keeping inmind theweight loss,awet cooling systemhaspreference.
Strawberries.Precooling and cooled storage arenecessary.Toavoid high
weight losses storage atawet-cooling system ispreferable.When taking
thestrawberries out ofthe storage room thecolourofthe fruits isdull
during the timethat there iscondenson it.After that theglossy colour
comesback.
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1.INLEIDING
Hetvoorkoelenvangroentenwordt totnu toe slechtsvoor eenbeperktaantalproduktenendannog opeenkleinaantalveilingen toegepast.Met name
voorproduktendie indozenverpakt zijn isvanvoorkoeling nauwelijks
sprake.
Voorbladprodukten wordt vacuumkoeling toegepast,waardoor eensnelleafkoelingwordt gerealiseerd.
Vruchtgroenten zoals tomaten,komkommers enpaprikaworden openkele veilingen ineengekoelde ruimte opgeslagenwaarbijalleenvoor tomaten,door
deopenverpakking,eenvrijsnelle afkoeling verkregenwordt.Voor produktenindozen verpakt,isopdezewijze eenafkoeling van slechtsenkele
graden terealiseren.
Indetechnische rapportage vandit onderzoekwordt beschrevenhoe eengoedekoeling van produkten,die indozenverpakt zijn,isteverwezenlijken
(Rapport no.2287,Ing.W.Verbeek).
Dekoude luchtwordt geleverd doorenerzijds eenconventioneel koelsysteem
enanderzijds eenzogenaamd nat koelsysteem.
Datvooreenidealeafzetketennaast hetvoorkoelen gekoeld transportnoodzakelijk is,isbekend maarwordtnog betrekkelijkweinig toegepast.
Omhet gekoelde transport na tebootsen,zijndeproduktennahetvoorkoelenbijverschillende temperaturen opgeslagen.De invloed hiervanopde
houdbaarheid vanhetproduktwordt indit rapport beschreven.

2.PROEFOPZET
Champignons,paprika's,komkommers,bosradijs,aardbeien,bloemkoolen
spruitenvan steeds 5of6herkomstenhebben devolgende behandelingenondergaan:

voorkoelmethode

plaats tijdens opslag

code

"Nat"

in"natte"koelcel

nat,nat

indehal

"droog"

in"droge"koelcel
indehal

geen

indehal

nat,nat

droog,droog
droog,hal

hal
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Bijinzetvandeproeven zijndemonsters steeds inpalletstapelsingebouwd;daarin zijn zetotdeeerstebeoordeling blijvenstaan.
Hiernawerden ze indehalgeplaatst tot detweede beoordeling,waarna de
proefwerd beëindigd.Debeoordeling vond plaatsopdevolgende tijdstippen:

Produkt

1 beoordeling

2 beoordeling

champignons

na 2dagen

na 3dagen

paprika's

na4dagen

na 7dagen

komkommers

na 4dagen

na 7dagen

bosradijs

na 2dagen

na3dagen

bloemkool

na 4dagen

na 7dagen

aardbeien

na 2dagen

na 3dagen

spruiten

na 4dagen

na 7dagen

Iniedere proef ishet gewicht bijinzet enophetmoment vaneerstebeoordeling bepaald.Het optredende gewichtsverlies isdusopgebouwd uit een
stukgewichtsverlies tijdenshet voorkoelen eneen stuk gewichtsverlies
tijdensdeopslag totdeeerste beoordeling.

3.PAPRIKA

3.1.Werkwijze
Inzet:maandag 13-6
e
1 beoordeling: vrijdag 17-6 (=»na4dagen)
e
2 beoordeling:maandag 20-6 (=na 7dagen)

Debeoordeling isalsvolgt geschied:
- Het totaalaantalpaprika's perdoos isgeteld.
- Het aantalpaprika'smet steel-envruchtrot isgeteld.Deze vruchten
zijnniet uitdedoosverwijderd, zodat zebijde tweedebeoordeling weer
indetelling zitten.
- Beoordeeld isopstevigheid waarbij:
10=volkomen stevig
1 =volledig slap.

3.2.Vraagstelling
- Isereeninvloed vandebehandelingen opdekwaliteit vande paprika's?
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- Zijnerverschillen inde invloed vandebehandeling tussenrodeengroene paprika's?
- Wat isde invloed vandebehandelingen ophet gewichtsverlies?
- Bestaat ereencorrelatie tussende stevigheid vande vruchten en hetgewichtsverlies?

3.3.Resultaten
Debehandeling isvansignificante invloed op
- stevigheid
- gewichtsverlies
- steelrot.

Tabel 1.Invloed vandebehandeling opstevigheid en gewichtsverlies

behandeling

stevigheid

stevigheid

na 4dagen

na 7 dagen

gew. verl.%

nat,nat

8,7

7,3

1,0

nat,hal

8,3

6,6

droog,droog

6,6

4,7

1,9
3,6

droog,hal

7,5

5,8

2,9

hal

7,5

5,4

3,0

Uit tabel 1blijkt hetvolgende:
- Gekoelde opslagm.b.v.eennatkoelsysteem geeft hetbestebehoud vande
stevigheid voorzowelgroenealsrodepaprika.Devoorsprong,opgebouwd
tijdensdeperiodevanopslag,blijft gehandhaafd inde restvandeafzetketen.
- Paprika's blijkengemakkelijk vocht teverliezen.Opslag ineennatte
koelcel geefteenduidelijke beperking vanhetvochtverlies.
- Erblijkt een sterkverband tebestaan tussende stevigheid enhetgewichtsverlies.Dushoegroter het gewichtsverlies,des telager isde
stevigheid gewaardeerd.
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Tabel2.Invloed behandeling van rodeengroeneophet percentage
rotna7dagen

kleur

stevigheid

steelrot

vruchtrot

gew.ver1.%

rood

5,8

0,9

1.9

2,5

groen

6,1

5,8

2,5

Uit tabel 2blijktdat:
- Ergeenbetrouwbareverschillen bestaan indeuitwerking vandekoelbehandelingen opzowelrodeals groene paprika's voor dekenmerken stevigheid,vruchtrot engewichtsverlies.
- Steelrot kwam bijgroene paprika's meer voor danbijrode.Dehogere
waardewerd vooralveroorzaakt door êênherkomst groene paprika's diena
enige dagen ongekoelde opslag veel rot vertoonde.

Opgemerkt moetwordendatbehalvevoor steelrot,de interactie herkomst *
behandeling niet betrouwbaar is.Ditwil zeggen dat deinvloed vandebehandeling opalleherkomsten gelijkis.
Hetnuttig effect vanvoorkoeling engekoelde opslag isnet zosterkaangetoondvoor rodealsvoorgroenepaprika's.

4. KOMKOMHER
4.1.WéfkWi32e
Inzet:maandag 4-7
e
1 beoordeling:vrijdag 8-7 (=na 4dagen)
e
2 beoordeling:maandag 11-7 (=na 7dagen)

Beoordeeld isop:
- kleur:9= groen
4 = 50%groen,50%geel
1=geel
- rot:aantalperdoos

4.2.Vraagstelling
-Wat isde invloed vandebehandeling opdekleur,het %rotenhet 7, gewichtsverlies?

- 9- Iser eenkwaliteitsverschil (t.a.v.kleuren rot)tussenboven-enonderlaag?
- Bestaat ereenverband tussen het percentage gewichtsverlies endefactorenkleurenrot?
4.3.Resultaten
De factorbehandeling isalleenvan invloed ophet %gewichtsverlies.
Intabel3wordendezewaardenweergegeven.
Tabel3.Gemiddeld % gewichtsverlies
behandeling

gew.,verl.%

nat,nat

2,2

nat,hal

2,4

droog,droog

3,0

droog,hal

2,4

hal

1,9

Uit tabel 3blijkt dat "droog"voorgekoelde enopgeslagenkomkommershet
grootste gewichtsverliesvertoonden enongekoelde hetkleinste.Deverschillen ingewichtsverlieswaren tijdens debeoordeling nietmerkbaar in
devormvan slapperevruchten.
Tabel4.Waarderingscijfersvoor dekleur
behandeling

kleur 8-7

kleur 11-7

nat,nat

6,3

5,6

nat,hal

6,3

5,3

droog,droog

6,4

5,6

droog,hal

6,5

5,5

hal

6,1

5,3

Dekleurverschillen tussen deverschillende behandelingen opbeidebeoordelingsmomenten zijnniet betrouwbaar (p< 5%).Er lijkt een tendenswaar-
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neembaar dat deongekoeldekomkommers iets sneller inkleur achteruitgaan
dandeoverige objecten.

Rotontwikkelingbleekherkomstafhankelijk. Sommige herkomsten vertoonden
meer rot danandere maarhierinwas geen lijn:vande"zwakkere"partijen
«of somsdeont«Ix'hande11ti>»*d«?meeste rottevruchten enbijeenandereherkomsteenandere behandeling.

Permonster zijndekomkommers steeds per laag beoordeeld omtekunnen
vaststellen ofdekwaliteit (kleur,rot)vankomkommers uitde bovenlaag
beterzouzijndandieuit deonderlaag (of omgekeerd).
Erblijkt echter geensignificant verschil tebestaan tussenboven-enonderlaag.
Voordefactoren rotenkleur isgeenbetrouwbaar verband aantoonbaar
t.o.v.hetvochtverlies,met anderewoorden,vochtverlies heeftnochinvloed opdegeelverkleuringnoch ophet optredenvanrot.

Uit bovenstaande conclusies blijkt niet dat indit onderzoekkoeling,een
positieve bijdrage levert aanhetbeperkenvandeuitdroging,degeelverkleuring enhetvoorkomenvanrot.

5.BOSRADIJS
5.1.Werkwijze
Inzet:dinsdag 12-7
e
1 beoordeling:donderdag 14-7 (=na 2dagen)
e
2 beoordeling:vrijdag 15-7 (=na3dagen)

Beoordeeld isop:
- bladkleur (10=groen,1= geel)
- knolkleur (10=rood,1= bleek)
-voosheid (aantal)
- glazigheid (aantal)
- rotaantasting (% aantalmonstersmet rotaantasting)

5.2.Vraagstelling
Wat isde invloed vandebehandeling opdebovengenoemde factoren?
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5.3.Resultaten
Eriseen significante invloed vandebehandeling opo
- bladkleur
- glazigheid
- gewichtsverlies
- rotaantasting.

Tabel 5.Invloed vandebehandeling op glazigheid,
bladkleur en gewichtsverlies

behandeling

glazigheid

bladkleur

na2dgn na3dgn na 2dgn na 3dgn %gew.verl. %rot

nat,nat

1,0

6,0

7,3

5,9

4,2

17

nat,hal

2,5

18,2

6,2

4,6

3,4

42

droog,droog

1,0

5,3

7,3

6,1

4,3

0

droog,hal

12,5

29,9

6,5

4,6

3,0

50

hal

26,8

37,0

4,3

3,3

2,2

100

Uit tabel5blijkt tenaanzienvan:
- Glazigheid: koeling beperkt het optredenvanglazigheid waarbijnatte
voorkoelinggevolgd door opslag indehaldevoorkeur geniet bovendroge
koeling.
- Bladkleur:koelingvertraagt debladvergeling. Ofkoeling geschiedt met
eennat ofeendroog systeem isnietvan invloed opdebladkleur.
- Gewichtsverlies:Continukoelenveroorzaakt hethoogste gewichtsverlies
ennietkoelenhet laagste.Bosradijs blijkt duserg gevoelig voor
luchtcirculatie.
- Rotaantasting.Hetaantaldoor rotaangetaste monsters iskleinernaarmatelanger isgekoeld.Daarbijkomt nog,endat isniet zichtbaaraande
getallen,dat dematevanaantasting groter isnaarmatekorter ofnietis
gekoeld.
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Tabel 6. Invloed vandebehandeling opvoosheid enknolkleur

voosheid
behandeling

na 2dgn

knolkleur
na 3dgn

na 3dgn

nat,nat

8,7

8,4

6,9

nat,hal

8,7

8,4

6,7

droog,droog

9,0

8,8

7,3

droog,hal

8,9

8,7

7,1
6,3

hal

8,9

8,5

Uit tabel6blijkt dater:
- Geenbetrouwbare verschillen zijnindematevanvoorheid tussendeverschillende behandelingen.Voosheid blijkt ooknietherkomstafhankelijkte
zijn.Bijalle herkomsten laghet%voosheid tussende8en9%. Ervalt
geenaf-of toenamewaar tenemen.
- Hetcijfer voorknolkleur iseenweergave vaneenglobalebeoordeling per
monster (krat).
Drogekoeling lijkt ietsbeter dannattekoeling ennietkoelengeeft een
duidelijke verbleking vandekleur.

Geziendeinvloed vandebehandelingen opglazigheid,bladkleur,rotvorming,enknolkleur isvoorkoeling engekoelde opslagnoodzakelijk.
Erblijkt geenduidelijke aanwijzing invoorkeur tussennatte endroge
koeling.

6. BLOEMKOOL
6.1.Werkwijze
Inzet:maandag 29-8
e
1 beoordeling:vrijdag 2-9=na 4dagen)
e
2 beoordeling:maandag 5-9 (=na 7dagen)

Beoordeeld isop:
- kleurvandekool (wit= 10,bruin= 1)
- zwartverkleuring
- bladkwaliteit (bladkleur en breukvlak).
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6.2.Vraagstelling
- Isereen invloed vandekoelmethoden opdevariabelen koolkleur,zwartverkleuring,bladkwaliteit en gewichtsverlies?
- Bestaat ereenverband tussenheft %gewichtsverlies en bovengenoemde
variabelen?

6.3.Resultaten
Er iseen significante invloed vandebehandeling op
- dekleur vandekool
- kwaliteit vanhetblad
- gewichtsverlies

Tabel 7.Invloed vandebehandeling opdekleurvan dekool
ende bladkwaliteit

behandeling

kleurkool

kleurkool

kwal.kool

kwal.kool

na 4 dagen

na 7 dagen

na 4 dagen

na 7 dagen

nat, nat

6,3

4,9

nat, hal

6,5

4,9

7,1
5,5

droog,droog

6,1

5,0

6,9

droog,hal

6,3

4,7

5,6

5,1
3,7

hal

6,8

5,0

5,2

3,6

5,3
3,9

Uit tabel 7blijkt dat
- Dekoolkleur vandegekoelde objectenhet laagst werd gewaardeerd. Degekoelde koolwas crèmekleurig terwijldeongekoelde kool blankerwas.De
cremeverkleuring trekterniet uit terwijl deongekoelde kooldoorde
ouderdom dewittekleurverliest.Na 7dagenzijner geen betrouwbare
verschillen inkoolkleurmeerwaarneembaar.
- Dekwaliteit vanhet blad doorkoeling engekoelde opslag beter gehandhaafdwordt dandoor plaatsing ineenniet geconditioneerde ruimte.
Alleen voorkoelen,zonder gekoelde opslag,levert geenvoordeelop.

Vanzwartverkleuring isbekend dat ditafhankelijk isvandeherkomst (SI
rapport 2136en 2188).Wanneer eenpartijzwartgevoelig is,kandeontwikkelinghiervandoorkoelingworden geremd.Omdat zwartverkleuring indit
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onderzoek niet totnauwelijks voorkwam, isdit punt niet verderuitgewerkt.

Tabel8.Percentage gewichtsverlies

behandeling

% gewichtsverlies

n;it,nat

1,6

nat,hal

3,0

droog,droog

2,A

droog,hal

3,A

hal

3,8

Uit tabel8blijkt datkoeling het gewichtsverlies beperkt.Natte koeling
geefteenbeter resultaat dandrogekoeling.
Wanneerhet percentage gewichtsverlies wordt afgezet tegendekwaliteit van
hetblad danblijkt dat naarmate het gewichtsverlies hoger is,debladkwaliteit lagerwordt beoordeeld.

Opmerking
Devoordelen vanvoorkoelen engekoelde opslag zijnvoorde bladkwaliteit
duidelijk aangetoond,maarnietvoor dekleur vandekool.Gezienhetgewichtsverlies verdient opslag ineennattekoelcel devoorkeur.

7.SPRUITEN

T
7.1.Werkwijze
Inzet:26-9-1983
e
1 beoordeling: 30-9-83 (=na Adagen)
e
2 beoordeling:3-10-83 (=na 7dagen)

Beoordeeld isop:
- spruitkleur (10=groen,1= geel)
- kleurvanhetvoetje (10=blank,1= zwart)

7.2.VrââgsCelling
- Isereen invloed vandekoelmethoden opde spruitkleur,voetkleur en
gewichtsverlies.
- Bestaat ereenverband tussenhet%gewichtsverlies endekleur van
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spruit envoet.

7.3.Resultaten
Debehandeling isvan significante invloed op:
- kleur vande spruit
-kleur vanhet voetje
- gewichtsverlies
Tabel 9. Invloed behandeling opdekleur van de spruit endevoet

behandeling

kleur spruit
na 4dgn

kleur spruit
na 7dgn

kleur voet kleurvoet
na4dgn

na 7dgn

nat,nat

7,7

5,2

7,3

4,1

nat,hal

5,3

3,5

4,2

3,0

droog,droog

7,8

5,1

7,4

droog,hal

5,0

3,3

4,2

4,1
2,9

hal

4,2

2,8

3,6

2,5

Uit bovenstaande tabel blijktdat:
- voorkoeling engekoelde opslag gunstig isvoor het behoud vandekleur
vande spruit endevoet;
- ergeenverschillen zijn tussende (voor)koelmethoden.

Voor beidevariabelen isde interactie herkomst *behandeling steedssignificant.Dit betekent datdegrootte van debehandelingsverschillen herkomstafhankelijkis.
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T.a.v.het vochtverlies devolgende resultaten:
Tabel 10.Invloed behandeling ophet gewichtsverlies

behandeling

% gewiichtsverlies

nat,nat

2,6

nat,hal

3,0

droog,droog
droog,hal

4,0
3,4

hal

3,3

Uit tabel 10blijkt dat voorkoelen en gekoelde opslag indenatte koelcel
minder gewichtsverlies oplevert dandeoverige behandelingen.
Uit deresultaten blijkt eennoodzaak totvoorkoelen engekoelde opslag
waarbijgezien het gewichtsverlies nattekoeling de voorkeurgeniet.

8.CHAMPIGNONS
8.1.Werkwijze
Inzet:maandag 18-7
e
1 beoordeling:woensdag 20-7 (=na 2dagen)
e
2 beoordeling: donderdag 21-7 (=na3dagen)

Bijdeze proef zijner tweeobjecten toegevoegd nl. vacuumkoeling gevolgd
door resp.opslag indrogekoelcel enopslag indehal (codes resp.v a c ,
droog env a c ,hal).

Beoordeeld isop:
- kleur ( 1 0 = wit,1=bruin)
-opengaan hoeden (10= gesloten,1=totaal open)
- bijdegeconserveerde champignons ishetuitlekgewicht bepaald.
Inieder object iseenmonster champignons,bestemd voor conservering geplaatst.Deze champignons zijnop20-7geconserveerd en 10dagen laterbeoordeeld.

8.2.Vraagstelling
- Isereen invloed vandebehandeling opbruinverkleuring enopengaanvan
dehoedenvande champignons?
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- Hoeisde invloed vandebehandeling ophet gewichtsverlies?
-Watisdeinvloed vandebehandeling ophet geconserveerde produkt.

8.3.Resultaten
Er iseensignificante invloed vandebehandeling op:
- dekleurvande champignons
-hetopengaanvandehoeden
- hetgewichtsverlies.

Tabel 11.Invloed behandeling opkleurenopengaanhoeden

behandeling

kleur

kleur

hoed

hoed

na 2dgn

na 3dgn

na 2dgn

na 3 dgn

nat,nat

7,5

5,2

7,8

5,4

nat,hal

4,3

2,8

4,6

3,2

droog,droog

7,6

5,5

8,2

5,8

droog,hal

4,0

2,0

4,5

hal

3,3

2,0

vac,droog

7,4

5,6

4,1
7,8

3,1
3,0

vac,hal

4,0

2,0

4,1

5,4
2,8

Uitbovenstaande tabelblijktdat:
- kleurenkleurachteruitgang parallel verloopt methet opengaanvande
hoeden;
-alleenvoorkoelengevolgd door opslag indehal isslechts ietsbeter dan
nietkoelen;
-dedrie toegepaste voorkoelmethoden inclusief degekoeldeopslag eenvergelijkbaar positief effect heeft opdekleurenhet opengaanvandehoeden.

Deresultaten vandegewichtsmetingenwordenweergegeven intabel12.
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Tabel 12.Invloed behandeling op gewichtsverlies

behandeling

%gewichtsverlies

nat,nat

2,6

nat,hal

4,9

droog,droog

3,2

droog,hal

4,7

hal

6,0

vac,droog

4,6

vac,hal

6,9

Uit tabel 12blijktdat:
- Nattekoeling gevolgd door opslag ineennattekoelcelhet geringste gewichtsverlies geeft.
-Vacuumkoelingca.1,5%meergewichtsverlies veroorzaakt dandroge
koeling.
- Ongekoelde champignons tweekeer zoveelgewicht verliezen dande continu
gekoeldechampignons.

Opgemerkt dient tewordendatervandedoor3troomkoeling geennadeligeeffectenopdekwaliteit vanhet produkt zijnwaargenomen(bruinverkleuring).

8.4.Cönsëtvétlng
De resultatenvandemeting vandeuitlekgewichten endebeoordeling vande
kwaliteit vanhet produktwordenweergegeven intabel13.
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Tabel 13.Invloed behandeling op%uitlekgewicht en kwaliteit

behandeling

%uitlekgewicht*

waardering

nat,nat

67,3

droog,droog

69,3

+

vac,droog

69,1

+

nat,hal

71,1

droog,hal

75,9

vac,hal

79,7

hal

75,6

* %uitlekgewicht - massa produkt bij inzet x 1 0 Q %
massa produkt nauitlek

Uit het beperktekoel/conserveringsonderzoek (éénherkomst)blijktdat:
- het extra gewichtsverlies tijdenshetvacuumkoelen ruim gecompenseerd
wordt bijdeconservering;
- heterop lijktdatnaarmate het gewichtsverlies groter is tijdens deperiodevanopslag,hetuitlekgewicht naconservering hoger is.Echterde
waardering vandekwaliteit vandegeconserveerde champignons dieniet
gekoeld zijnopgeslagen isnegatief.

Zowelvoordekwaliteit alsvoorhet gewichtsverlies isvoorkoelen engekoelde opslagnoodzakelijk.
Alleenwanneer gedurende eenwat langere periode (meer daneendag)wordt
bewaard,lijktnattekoeling voorwat betrefthet gewichtsverlies voordeel
tebieden.Vacuumkoeling geeft eenrelatiefhooggewichtsverlies.

9.AARDBEIEN
j

9.1.Werkwijze
Inzet:maandag 27-6
e
1 beoordeling:woensdag 29-6 (=na2dagen)
e
2 beoordeling:donderdag 30-6 (=na 3dagen)

Beoordeeld isop:
- glans (1=geenglans,3= glanzend)
- rot (1=veelrot,3= geen rot)
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- donkere vlekken (10=geenvlekken,1=veel vlekken)
-kleur (10= rood,5 - half rood,half groen)
-alg.kwaliteit (10=goed, 1= slecht)

9.2.Vraagstelling
Isereen invloed vandekoelmethoden opdekwaliteit enhetgewichtsverliesvandeaardbeien.

9.3.Resultaten
Tabel 14.Invloed behandeling opglansenrot
(3=glanzend, 1=geen glans)
(3=geen rot,1=veel rot)

behandeling

gl;ans
na 2dgn

glans

rot

rot

na 3dgn

na 2dgn

na 3 dgn

2,5

3,0

2,8

nat,hal

1,1
2,8

2,5

3,0

2,6

droog,droog

1,3

2,6

3,0

2,7

droog,hal

2,8

2,5

2,8

2,4

hal

2,8

2,4

2,4

1,9

nat,nat

Uit tabel 14blijkt dat:
- Direct nakoeling deglansvanhet produkt niet ofnauwelijks aanwezig
is.Deaardbeien zagenerdofuit.Na 1dag isdeglansweer terugen
zijneronderling geenverschillenmeerwaarneembaar.
- Rotontwikkeling doorkoelingwordt vertraagd.Deongekoelde aardbeien
vertonenalna2dageneenaanzienlijk percentagerot.
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Tabel 15.Invloed vandebehandeling opdekleuren
het zichtbaarworden vanvlekken

behandeling

kleur

klieur

vlek

vlek

na 2dgn

na 3dgn

na 2dgn

na 3dgn

nat,nat

6,1

7,3

6,2

5,9

nat,hal

7,2

7,9

7,0

5,9

droog,droog

6,2

7,5

6,4

6,2

droog,hal

7,6

8,3

6,7

6,2

hal

8,6

9,0

6,5

5,4

Uit tabel 15blijktdat:
- Doorkleuring doorkoelenwordt vertraagd.
-Nadat deaardbeien uitdekoeling zijngehaald,erweer doorkleuring
plaatsvindt.
- Het ontstaanvanvlekken opdeaardbeien door koeling lijkt teworden
vertraagd.Met nameop30-6 (na3dagen)werden de ongekoelde aardbeien
het laagst gewaardeerd.

Tabel 16.Invloed vandebehandeling ophet% gewichtsverlies

Behandeling

% gewic:htsverlies

nat,nat

2,2

nat,hal

3,4

droog,droog

4,7

droog,hal

4,0

hal

4,5

Uit tabel6blijktdat:
- Nattekoelinghetvochtverliesbeperkt.
- Niet koeleneenhoog gewichtsverlies levert.
- Continukoelen ineendrogekoelceleveneens eenhoog gewichtsverlies tot
gevolgheeft.
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Wanneeraardbeien,gekoeld tot 1C,uit dekoelcelworden gehaald,ontstaat
ercondens opdevruchten waardoor deze erdofuitzien.
Wanneer decondens verdwenen iskrijgendeaardbeienhunnatuurlijke glans
terug.
Tenaanzienvan rotontwikkeling enhet beperken vandedoorkleuring iskoelingnoodzaak,waarbij,omhet gewichtsverlies zoveelmogelijk tebeperken,nattekoeling devoorkeurgeniet.

10.Aanbevelingen
Paprika.Voorkoelenmet eennat koelsysteem gevolgd door opslag ineennattekoelcel geefthetminste kwaliteitsverlies.
Komkommer.Voorkoeling engekoelde opslaghebben geeninvloed ophetkwaliteitsverloop.
Bosradijs.Voorkoeling engekoelde opslag zijnnoodzakelijk voor dehandhavingvaneengoedebladkleur enhet voorkomenvan glazigheid.Hetmaakt
geenverschil ofconventionele koeling ofnattekoelingwordt toegepast.
Champignons. Snelleafkoeling gevolgd door gekoelde opslag is noodzakelijk
voorhetkwaliteitsbehoud vanchampignons.
Deoptredende gewichtsverliezen zijn bijnattekoeling geringer danbij
conventionele koeling.
Bloemkool.Voorkoelen engekoelde opslag zijnnoodzakelijk om bladvergeling
tegentegaanenhetvochtverlies tebeperken.Nattekoeling verdient de
voorkeur.
o
Voorkoelen tot 1Cmet hoge luchtsnelheden heeft eennegatieve invloed op
dekleur vandekool.
Aardbei.Zeer snelleafkoeling engekoelde opslag zijnnoodzakelijk.Omhet
vochtverlies tebeperken isopslag ineennattekoelcelaan tebevelen.
Nauitslag uit dekoelcel isdekleur doorcondensvorming korte tijddof.
Deglanskomt echter snelterug.
Spruiten.Voorkoelen engekoelde opslagwerken positief op zoweldespruitkleuralsdekleurvanhet snijvlak.Gezien het gewichtsverlies veroorzaakt
door dekoelsystemenverdient nattekoeling devoorkeur.

Wageningen, 10januari 1985
PMMD/MJ

