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Waarschijnlijk onder druk van de oorlogsomstandigheden heeft men zich in de laatste
jaren in het buitenland intensief bezig gehouden met het probleem van de conserveering
van aardappelen. Een van de methodes is de
droging van aardappelpuree (mashed potatoes).
Als algemeene regel geldt dat dit product wat
betreft zijn specifieke eigenschappen zoo volledig mogelijk op het oorspronkelijke product
moet gelijken. Verder zal men in het algemeen
willen weten in hoeverre deze eigenschappen
door het bewaren veranderen, dus in hoeverre
hier inderdaad van een conserveering sprake
is. Hiervoor zal men dus de karakteristieke
eigenschappen van aardappelpuree moeten
analyseeren.
Het meest karakteristieke van aardappelpuree nu schijnt te zijn, dat het is opgebouwd
uit gave cellen of groepen van cellen. Essentieel hierbij is, dat de cellen inderdaad een onbeschadigden wand hebben. Is dit niet of slechts
ten deele het geval, dan gaan de cellen verkleven en geven zoo een soort pasta, die zich
na het drogen niet weer in de afzonderlijke cellen laat verdeelen. Door een juiste behandeling
kan men echter een poeder bereiden, dat bestaat uit afzonderlijke cellen of groepen van
cellen.
Over de aardappelen, die als uitgangsproduct
dienen, wordt gezegd, dat men bij voorkeur
droge melige rassen moet uitzoeken. Minder
stevige, vroege variëteiten zijn ongeschikt. De
aardappelen worden geschild en gewoon gekookt. In sommige gevallen werden de geschilde
aardappelen eerst gewasschen om den inhoud
van de beschadigde cellen weg te wasschen.
De aardappelen moeten tot puree worden verwerkt terwijl ze nog heet zijn (b.v. door ze door
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een vleeschmolen te halen). Voor de verdere
verwerking van de 200 bereide puree worden
voornamelijk twee methoden besproken.
De eerste methode bestaat in het drogen in
twee trappen. De eerste trap is een „conditioning treatment" vóór de tweede phase, de
eigenlijke droging. De tweede methode bestaat
in het uitsproeien van verdunde puree tegen
een heete luchtstroom.
Beschouwen wij eerst het proces met twee
etappes. In de eerste phase wordt gedroogd tot
een gehalte van ongeveer 50 %. Er wordt een
proces beschreven, waarbij op laboratorium»schaal een vóórdroging plaats vindt op walsen.
De puree wordt in een zoodanigen toestand van
de wals afgevoerd, dat het vochtgehalte 45—55
% bedraagt. De temp. van de wals mag niet
hooger zijn dan 130», daar anders beschadiging
van de cellen optreedt. Na afkoeling is de massa voldoende droog om door een borstelzeef te
worden gewerkt. Het kan daarna in lagen van
een halve ,,inch" dik worden gedroogd door
warme lucht. De voorbehandeling van de puree
vraagt veel toezicht en ervaren personeel, om
de juiste vochtigheidsgraad te 'bereiken en de
cellen niet te beschadigen. De duur van deze
voorbehandeling is n.1. niet voor alle aardappelsoorten dezelfde. Als verder nadeel valt te noemen het groote verlies aan vitamine C dat bij
deze langdurige warmtebehandeling kan optreden. Toevoeging van natriumsulfiet heeft een
gunstig effect. De kleur wordt verbeterd, het
ascorbinezuurgehalte is hooger en men kan het
beter bewaren. De sulfiet wordt voor het drogen toegevoegd. Een andere verbetering van
het proces bestond in de toevoeging van calciumchloride aan de puree. De celwanden worden
hierdoor steviger. Bovendien werd in sommige
gevallen een kleurverbetering geconstateerd.
Calciumhydroxyde heeft geen effect. Voegt men
het calciumchloride toe aan het rauwe product
door b.v. in calciumchloridehoudend water te
koken, dan treedt een verslechtering op door
verhoogde beschadiging van de celwanden. Men
schrijft dit toe aan de vorming van calciumpectinaat in de middenlamel, waardoor eerder
een breken van de celwanden optreedt bij de
verwerking tot puree.
De tweede methode om de puree te drogen
werd hierboven reeds even genoemd. Het is de
methode van versproeien in een heete luchtstroom. Als algemeen nadeel moet hierbij worden genoemd dat men de puree moet verdunnen, om te kunnen sproeien. De verhouding
van het toegevoegde water tot de droge stof
van de puree varieert hierbij van 2 : 3 tot 1 :1.
De verdamping van deze extra hoeveelheid water kost echter ook een extra hoeveelheid
warmte. De voorbehandeling tot het oogen-

blik waarop de gekookte aardappelen tot puree
worden gemaakt is dezelfde. Wel vindt men
soms vermeld dat koken van de aardappelen in
ijzeren vaten een ongunstigen invloed heeft op
de kleur van het eindproduct. Aan het water
waarmee de puree wordt verdund wordt nu
Eulfiet toegevoegd. Om de massa goed homogeen te maken, wordt ze nog door een borstelzeef gevoerd. Hier moet men er op letten iedere
malende werking te vermijden, die b.v. kan
ontstaan doordat de borstels te sterk op de
zeef drukken. Wat het type droger betreft,
worden hier vier types beschreven.
Voor de betreffende technologische details
worde naar het origineel verwezen (3). In het
algemeen komt het er op aan te vermijden dat
door te sterke mechanische bewerking de cellen
worden beschadigd. Zoo is het b.v. gewenscht
-bij drogingen die onder het aanwenden van
druk worden gevoerd geen pompen te gebruiken doch de massa met behulp van samengeperste lucht in te brengen. Ook het stooten op
harde voorwerpen bij hooge snelheid van de
deeltjes moet worden vermeden. Het bleek
verder dat men door uitzeven de kwaliteit van
het product kan verbeteren. Speciaal de kleinere fragmenten blijken een ongewenscht kleverig product te geven.
Nadat hierboven een overzicht is gegeven
van de werkwijze die voor de mashed potatoes
worden gebruikt, moet nog iets gezegd worden
over de beoordeeling van het eindproduct en
over de verandering die bij het bewaren kunnen optreden. Punten die bij de beoordeeling
van belang zijn, zijn b.v. reuk, smaak, kleur en
textuur van de geregenereerde puree. Over de
beide eerste vindt men weinig gegevens vermeld, en men krijgt de indruk dat afwijkingen
bij inachtneming van voor de hand liggende
voorzorgen weinig zijn te vreezen. Anders is
het gesteld met de kleur en de textuur. Over
de laatste is al reeds het een en ander gezegd.
Men heeft getracht haar in cijfers uit te drukken door de viscositeit van de bovenstaande
vloeistof te meten na centrifigeering van een
suspensie van de puree. Hoewel van een streng
verband geen sprake was, werd toch een bruikbare correlatie tusschen beide grootheden gevonden.
De kleurvorming blijkt de meest gecompliceerde factor te zijn. Zooals men zou verwachten werken vocht en verhoogde temperatuur
ongunstig doordat ze de verkleuring van het
sap bevorderen. In een gematigd klimaat is een
vochtgehalte van 13.5 % voldoende om de verkleuring te vermijden, in de tropen zou dit 8 à
9 % moeten zijn, indien het product onder afsluiting van de lucht wordt bewaard. Interessant is, dat verschillende processen min of

meer parallel blijken te verloopen met de verkleuring'. Zoo blijkt de verkleuring samen te
gaan met een ontwikkeling van koolzuur. Hoewel deze gasontwikkeling door aanwezigheid
van' zuurstof versneld wordt, wordt ze
bij vervanging van zuurstof door stikstof
niet geheel stop gezet, er blijft een zekere
restwerking. Ook de kleur nadert evengoed
haar maximale intensiteit. Tenslotte kan
bij monsters met een laag vochtgehalte en
bij bewaring bij hooge temperatuur opneming
van zuurstof plaats vinden zonder dat een
noemenswaardige verkleuring of koolzuurontwikkeling optreedt. Het proces gaat echter gepaard met de ontwikkeling van een afwijkende smaak.
Een verdere verandering, die naast de bruinkleuring optreedt is vermindering van het suikergehalte. Het oorspronkelijke monosegehalte
zou, de snelheid van de verkleuring bepalen,
terwijl het totale suikergehalte met het uiteindelijk bereikte maximum in kleur zou samenhangen. Ook het gehalte aan aminozuren neemt
af. De verschijnselen zijn echter zwak gecorreleerd. In het gebied van 5.6—8.1 wordt de reactiesnelheid door hooge pH verhoogd. Bij een
zoodanig lage pH, dat de suikers worden gehydrolyseerd, treedt ook een verhoogde bruinkleuring op. Reagentia, die met aldehyden bekende additie- of condensatie producten opleveren zooals hydroxylamine, blauwzuur en sulfiet
zijn zeer actieve middelen om de bruinkleuring
tegen te gaan. Hier zou dus sprake kunnen
zijn van reactie met de vrije carbonylgroep van
de hexosen. Samenvattend kan men zeggen dat
er inderdaad belangrijke aanwijzingen zijn, dat
de suikers bij deze bruinkleuring een overwegende rol spelen. Deze opvatting wordt dan
ook door Burton gesuggereerd, waarbij hij als
zijn vermoeden uitspreekt dat het hier in de
eerste instantie zou gaan om een caramelisatie
gevolgd door een z.g.n. „Maillard reactie". Dit
is een reactie tusschen een aminozuur (asparaginezuur?) en fructose.
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