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DeherenJ.G.M.MoormannenH.H.Knoopdieper 1januari 1966
periodiekaftraden,werdenherbenoemd.DeheerD.vanRee,secretarisvanhetbestuur zagzichgenoodzaakt indeloopvan
hetjaaromgezondheidsredenen zijnplaats inhetbestuurter
beschikking testellen.Inzijnplaatswerdbenoemddrs.W.Enthoven,terwijldeheerKnoopdefunctievan secretarisovernam.Hetbestuurvergaderde inhetverslagjaarviermaal.
Dezgn. 'bezoekcommissie',ingesteld doordeNationaleRaad

voorLandbouwkundig OnderzoekTNO,heefto.a.geadviseerdop
hetInstituut eenorganisatie-onderzoek telatenplaatsvinden.
Ditheeft geleid tothet instellendoorhetalgemeenbestuur
vaneenkleinecommissie,dietottaakheeftdeorganisatievormvanhetInstituut aandehandvandetotdusverreopgedaneervaringenendeopmerkingenderbezoekcommissieinbeschouwing tenemen.

Afb.1 toont een deel van de werkhat in het toekomstige gebouw
voor de Afdeling Verwerking. Hier zal o.a. technologisch
onderzoek
plaatsvinden.
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Ervond in1966geenuitbreidingvanpersoneelplaats.Detwee
toegestaneuitbreidingsplaatsen kondenenerzijdsvanwegede
personeelsstopvoorrijkspersoneel nietwordenvervuld,anderzijds lietdebeschikbarehuisvesting personeelsuitbreiding
opditmomentniettoe.
Aanheteindevanhetverslagjaarwasdestafalsvolgtsamengesteld:
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DebouwvandedefinitievebehuizingvoordeAfdelingVerwerkingverliep in1966volgensplan.Medio 1967zalhetgebouw
kunnenwordenbetrokken.Devoorlichting aanenhetcontact
methetbedrijfslevenkanbijdeAfdelingVerwerkingnietvia
degevestigdekanalen (vanbv.deRijkslandbouwvoorlichtingsdienst)plaatsvinden.Erwaren inhetverslagjaarveledirecte
contacten,zowelmondeling als schriftelijk,methetbedrijfsleven.DaarnaastnamenmedewerkersvandeAfdeling deelaan
hetwerk indecommissies e.d.

ONDERZOEK

Consumptie-eieren
In1964werdenwasproevenverrichtmetkleineeierwasmachines,
geschiktvoorhetreinigenvanca.100eierenpercharge.Uit
dieproevenwerd geconcludeerd datdezekleineeierwasmachinesnietwarenaantebevelenvoorhetwassenvanconsumptieeieren.Welkanwordenvastgestelddathetwassenondergecontroleerde omstandighedengeenongunstige invloed opdeeikwaliteithad.Aansluitend werdenthans laboratoriumproeven
genomenmet eenvolautomatische eierwasmachine,dieeencapaciteitvanca.9000eierenperuurhad.Bijdezelaatste
proeven isgeblekendathetwassenvaneieren,indienditondergunstigeomstandighedengebeurt,geenschadelijke invloed
heeftophetverloopvande inwendigekwaliteit,hetgewichtsverliesendebacteriologische gesteldheidvandeei-inhoud
tijdensbewarenvandegewasseneierentot6wekenbij20 C
en75%relatievevochtigheid.Verder isnaarvorengekomen,
datgoednaspoelengewenstis.
Naastdebovenvermelde onderzoekingenwerdeneenaantalprak-

tijkproevenverricht.Hierbijwerdvanpartijennognietgesorteerdeengeschouwde eierendeenehelftgewassen,terwijl
deanderehelft alscontroledienstdeed.Deeierenwerden
daarnaondernormalepraktijkomstandighedenvierwekenbewaard.
Degewassenenongewassenpartijenwerdendoormiddelvan
schouwenna2enAwekenbewarenopkwaliteitbeoordeeld.Gebruikmakendevandeze subjectievebeoordelingenwashetook
nietmogelijkverschil tussendegewassenenongewasseneieren
teconstateren.
Hetaantalmicro-organismen opdeeischaalwerd tengevolgevan
hetwassenaanzienlijk gereduceerd (vangemiddeld 75.000voor
hetwassentotgemiddeld 150nahetwassen,evenalsbijdeeerdergenoemde laboratoriumproeven.

Erwerd insamenwerkingmethetbedrijfsleveneenproefgenomen,waarbijmetplasticgecoateeierentegelijkmetcontroleeierennaar sub-tropischegebiedenwerdenverscheept.Naaankomst aldaarwerdendeeierenpervliegtuignaarNederland
teruggebracht enonderzocht opkwaliteit.Degewichtsverliezenvoordegecoateeierenvarieerdenvan 1,94%tot2,79%,
terwijldezevoordecontrole-eieren tussen3,18%en4,40%
lagen.

Tabel 1 Vergelijking
wat betreft
Units

van gecoate en niet-geaoate

de inwendige eikwaliteit,

uitgedrukt

eieren,

voor

in Haugh

x

Vervoerd naar

Haugh Units

Duurvande

ongecoat

gecoat

Oostkust Afrika

29,0

46,2

verzending
44dagen

Westkust Afrika

26,8

43,6

38dagen

Israël

41,5

43,6

32dagen

Indieneencoatingkanwordenverkregen,dienogmeer afsluit

I
I'
;y rji/i'.tgh Unit i s een maat voor de hoogte van het dikwit, ge'Viu^* •MAV- het uitgeslagen e i .

enderhalvemindervochtverlies toestaat,dankunnennogbetereresultatenwordenverwacht.

Er isopdrachtgegevenaanhetInstituut TNOvoorVerpakkingen,nategaanofhetmogelijk iseisentestellenwaaraan
plasticeiertraysminimaal zoudenmoetenvoldoen,
Gegevenswerdenverzameldbetreffendehetaantalporiën inde
eischaalenhetaantalmammillenindemammilaire laagvande
eischaal (Afb.2)Erzalwordennagegaanofereenverbandbestaatmethetgewichtsverlies resp.deschaalsterkte.Tevens
wordtnagegaanoferverschillenbestaantussenkippenrassen
tenaanzienvanhetaantalporiënenhetaantalmammillen.
porie
•eihuidje

• spongieuse
laag
\ kalkschaal
v mammilaire
laag

eivliezen

mammillen

Afb.2 Doorsnede van een eisahaal
Hetonderzoeknaarhetontstaanvanbonte schalen isvoortgezeto.a. doornategaanofhetoptredenvan 'spikkels'of
bontheid ietstemakenheeftmetdegrootteofvormvandeporiën.Ditbleekniethetgeval tezijn.

Eenonderzoeknaardeaard enoorzaakvanhetvoorkomenvan
gestreepteeischalen leverdevoorditverschijnselnoggeen
afdoendeverklaring op.Wel isgeconstateerd dathetrelatief
meervoorkomtbijhennen,dieopbatterijenwordengehouden.

Steedsmeerwintdeovertuigingveld,datdedoorhetInsti-

tuutgebruiktemethodenvoordebepalingvandeeischaalkwaliteitgeenbevredigend verbandvertonenmethetoptredenvan
haarscheurenenkneuseieren indepraktijk.Begonnen ismet
eenonderzoeknaareeneischaalsterktemeting diebeteraansluitbijdewijzewaaronder indepraktijkbreukoptreedt.

Demicrofloravanhethokstrooisel ismedebepalendvoorde
microfloradieopdeeieren,afkomstigvanhennenuitdathok,
wordt aangetroffen.Invers strooisel isna3à5wekeneen
constantemicrofloraontstaan.Het aantalkweekbareaërobe
micro-organismenbedraagtpergramstrooisel 101 .DezemicroorganismenbestaangrotendeelsuitPseudomonadaceae;hetaantalEnterobacteriaceaebedraagt slechts ca. 105 pergram
strooisel.

Gevogelte
Î4etbehulpvandegebruikelijkehistologische techniekenis
hetmoeilijk informatie tekrijgenoverde ijskristallenin
spierweefsel.Daarom isonderzocht ofditweldoormiddelvan
devriesdroogtechniekmogelijk is.Deresultatenwarenhoopgevend. (Afb.3,pagina8).

Aandehandvangegevensuitde literatuurwerd eeninstrument
vervaardigd voorhetmetenvandesappigheid vanvlees.(Afb.4)
Het instrument zaleerstgetoetstmoetenwordenalvorenshet
gebruiktkanwordenvoorlaboratorium-(routine)bepalingen.

Afb.4 Instrument voor het meten
van de sappigheid van vlees.

W . - »'^*•
Afb.3 De invloed van het invriezen op de structuur van
het
spierweefsel.
a. doorsnede van niet ingevroren vlees,
b. doorsnede van vlees dat
hij -20 C is ingevroren,
e. doorsnede van vlees, dat
o
b%3 -40 C is ingevroren.

Hetonderzoeknaarde smaakvangekoeld (vers)tenopzichte
vandiepvries-gevogelte werdvoortgezet.Metbehulpvande
driehoekstest werddooreengeoefende smaak-groepverschil
tussenbeidegroepengeconstateerd.Daar slechtszespersonen
deeluitmaaktenvande smaakgroep,kondengeenbetrouwbaregegevenswordenverkregen tenaanzienvaneeneventuelevoorkeur
vooreenvanbeidegroepen.

Hetverschijnsel rodeverkleuringvandebottenenvanhettegendebotten liggende spierweefselbijdiepvrieskuikenskan
wordentoegeschrevenaanhaemolyse2 tengevolgevanhetinvriezen.Debloedkleurstoffentredenvooralnaarbuitendoorde
poreuzeplaatsen (ditzijndegroeiplaatsen)vandebottenen
rondomdeuitgangenvandebotaders.Binnendegrenzenvande
thanstoegepaste invriessnelhedenkanwordenaangenomendat
deze steeds totalehaemolyseveroorzaken.Welke invloedresp.
desnelheidvaninvriezenendewijzevanontdooienheeftop
hettotaleverkleuringsbeeld, zalnogwordenonderzocht.

Vanpanklare slachtkuikensdieverschillend warenvoorbehandeldwerdhetkookverliesbepaald.Erblekensignificanteverschillentebestaantussendezekookverliezen (tabel2 ) .

Tabel 2 Percentages kookverlies
wiaht direct na het

berekend op het panklare

ge-

slachten
Gekoeld inwater

Nietgekoeld
inwater

Verse

12,4

10,6

Langzaam ingevroren,24uur

8,9

6,2

Snelingevroren,6uur

7,4

8,2

13,0

9,0

Zeersnelingevroren, \ uur

Bijdedriehoekstestkrijgt iederedeelnemerdriemonsters
tebeoordelen,waarvanertweegelijkzijn.Alshijdetwee
gelijkemonsters onderkent enaangeeftdathetderdedaarvan
verschilt,heefthijeenjuistebeoordelinggemaakt.
2
Haemolyse ishetvrijkomenvandebloedkleurstofuitderode
bloedlichaampjesvanhetbloed.

Inhetverslagjaarwerd inwerkgroepverbandweermedewerking
verleend aanproblemenverbandhoudendemetdehygiënische toestand inhetpluimveeslachtbedrijf inhetalgemeenenmetde
Salmonella-infectie inhetbijzonder.Doorhet Instituutwerden
inditkaderookeenaantal technologische problemenonderzocht,
dienauwverbandhieldenmetdehygiëne.

InsamenwerkingmethetInstituutvoorToepassingvanAtoomenergie indeLandbouw (I.T.A.L.)teWageningen iseenonderzoekbegonnennaardemogelijkheid omdehoudbaarheid vangekoeld (vers)gevogelte teverlengendoormiddelvanbestraling
met eenpasteuriserende dosis.Begonnen ismethetverzamelen
vangegevensomtrentdenormalemicrobiologische floraende
veranderingenhierintijdenshetbewarenvanhetgevogeltebij
ca.0 C.Deinvloedvandewijzevanontdooienopdeontdooitijdenopdemicrobiologische gesteldheid vanhetontdooide
gevogelte isonderzocht.Demonstershiervoorwerdengetrokken,zodrahetprodukteentemperatuurvan+4 Cinhetcentrumhadbereikt ennanogeens24uurbewaren.Deresultaten
zijnweergegeven intabel3.

Tabel 3 Invloed van ontdooiwij'ze
microbiologische

gesteldheid

Wijzevanontdooien

op de ontdooitijd

van

Ontdooitijd

gevogelte.
Ontwikkelingenvan
micro-organismen
directna
ontdooien

a.inkoelkast (5C)
b.bijkamertemperatuur (ca.20°C)

70uur
13uur

c.onderdekraan in
4juur
stromend leidingo
water (ca.12C)
d. inbewegendwater
van40°C

2 \ uur

en op de

na24uur
bewaren

geengroei geringegroei
geengroei 50-100-voudigegroei
geengroei

geengroei

Bijdezewijzevanontdooienvindt indepraktijkdoorgaans
geenbewaringmeerplaats.

1

Bijnietbevrorengevogelte istijdensdebewaring deinvloed
vandeverpakkingswijzeopdemicrobiologische gesteldheidnagegaan.Vergelekenwerdenkuikensverpakt invacuum-verpakking,inpolyaethyleen-zakken ennietverpaktekuikens.Na5
dagenbewarenbij4 Cindekoelkastwashettotaalaantal
kweekbare aërobemicro-organismenbijdeinvacuumverpakte
kuikenstoegenomenmet eenfactor 10,bijdeinpolyaethyleen
verpaktekuikensmet eenfactor 100enbijdenietverpakte
kuikensmeteenfactor 1000.Anaërobesporevormers konden
nietwordenaangetoond.

Debelangstelling voordeverdereverwerkingvangeslachtgevogelte totnieuweproduktenneemt sneltoe.Dezeverwerking
brengtvooralveelproblemenvanhygiënischeenmicrobiologischeaardmet zichmee.DoordeAfdelingVerwerking zijnin
hetverslagjaarveleadviezenopditterreingegeven.

Besloten isominsamenwerkingmetdeRijksAgrarischeAfvalwaterDienst (R.A.A.D.)teArnhemeenonderzoek intestellen
naardehoeveelheid endeverontreiniging vanhet afvalwater
vanpluimveeslachterijen.

Eiprodukten
Het iseenbekendverschijnsel,dateiproduktendiedoorinvriezingwordengeconserveerd,sterkinhomogeenkunnenzijn.
Hetdrogestofgehalte isnamelijk inhetmiddenvandeverpakking veelhogerdanaandebuitenkant.Bijbestuderingvan
ditverschijnsel isdeindrukverkregen,datheelei,indien
het eerstwordt gekoeld totca.4 Cenpasdaarnawordtingevroren,geen inhomogeniteitvanbetekenismeervertoont.

Anaërobe sporevormerszijndiemicro-organismen,dieuitsluitend groeien inafwezigheid vanzuurstof.Demicro-organismen,
die indezegroepthuishorenkunnenonderbepaaldeomstandighedenvoordemensgevaarlijkzijn.

11

Hetonderzoeknaardekwaliteitvangevriesdroogd heeleipoederwerdvoortgezet.Tengevolgevanhetvriesdrogenwerdhet
schuimvolume sterkgereduceerd,dochhetvolumevaneiercake
(bakeigenschap)bereidmetgevriesdroogd eipoederverschilde
nietnoemenswaard vancakebereidvanhetuitgangsprodukt.
(Afb.5)Bewaringvandegevriesdroogdepoeders gedurende

Afb.5 Methode om nauwkeurig het cake-volume te meten. Het
oppervlak van de cake-doorsnede wordt daartoe met behulp van
een planimeter gemeten.
8maandenbij20 Cgafgeenverandering indeoplosbaarheid
vandepoeders,terwijlbijeenbewaartemperatuurvan37 C
deoplosbaarheid welgeleidelijk terugliep.Na6maandenbewarenbij37 Cwasookhetvolumevandeuitdezeeipoeders
bereide eiercakekleiner.

Ineenproef isnagegaan inwelkematedeeigenschappenvan
ingevrorenheeleieneiwitveranderentijdenshetlangdurig
bewarenbijca.-17 C.Indezeproefwerd tevensdeinvloed
vanpasteurisatie (voorhet invriezen)opdeuiteindelijke resultatenbestudeerd.

12

Alskwaliteitskenmerkenwerdenbepaald deopslag (relatief
schuimvolume),destabiliteitvanhetgevormde schuimende
viscositeit.Deveranderingenblekenbijeiwitgering tezijn.
Bijheeleineemtdestabiliteitvanhet schuimsterktoe,evenalsdeviscositeitvangepasteuriseerdeheelei.

Erwerdeneenaantalproevenuitgevoerdmeteenzgn.klaringsseparator.Hiermedekondenuiteiproduktenongewensteverontreinigingen (dooierhuidjes,vleesstippen,schaaldeeltjes etc.)
volledigwordenverwijderd.

EenuitDuitsland afkomstigemethodevoorhetbepalenvande
hoeveelheid dooierhuidjes ineidooierwerduitgevoerd enbleek
voorditdoelgoedbruikbaar tezijn.

Eenonderzoeknaardesamenstellingvangroteenkleinekippeeierenwerduitgevoerd.Detabellen4en5gevendebelangrijksteresultatenvanditonderzoek.

Tabel 4 Vergelijking

van de samenstelling

eieren (gemiddelde waarden van 277
Gewichtsklasse 0

van grote en kleine

eieren).
Gewichtsklasse5

Gewicht in In %vanhet Gewicht in In%vanhet
grammen

geheleei
100

Geheleei 72,5

grammen

geheleei

45 ,6

100

Eierdooier

20,5

28,3

11,4

25,1

Eiwit

45,8

63,2

29,7

65,0

6,2

8,5

4,5

9,9

Schaal
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Tabel 5 Chemische samenstelling

van eidooier

en eiwit

uit grote en uit Kleine eieren (in

•procenten).
Klasse 5

Klasse 0
E ïerdooier

bereid

Eiwit

E:ierdooier

Eiwit

51,4

11,7

50,2

13,0

Vet

33,0

—

31,5

—

Glucose

—

Drogestof

N (Stikstof)

2,72

P O (Fosfor)

0,885

0,285
1,62

—

—

0,307

2,63
0,885

1,84

—

De chemische bepalingen hebben plaatsgevonden volgens het uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitseisen Eiprodukten 1963 en
zijn verricht aanmengmonsters bereid uit 277 eieren.

In heelei werdenmet een gewijzigde butyrometrische vetbepalingsmethode (methode Gerber) uitkomsten verkregen,waarvan de
uitkomsten involdoende mate overeenstemmen metdievolgens de
A.O.A.C.-methode.Met deze butyrometrische methode ishetm o gelijk binnen dehelft vande tijd, nodig volgens de A.O.A.C.methode, hetvetgehalte tebepalen. Door wijzigingen inde uitvoering vande bepaling aantebrengen wordt getracht dezem e thode ookvoor dooier enpoeder geschikt temaken.

Een inde literatuur beschreven eenvoudige activiteitsbepaling
vanhet enzym glucose-oxydase is getest ophaar bruikbaarheid.
De resultaten waren bevredigend, zodat hetmogelijk isdeactiviteit vandit enzym te controleren.

Gebleken isdat sorbine-enboorzuur ineiprodukten slechtoplosbaar zijn. Hierdoor iseennauwkeurige drogestofbepaling
moeilijk, vooral alsdoor demethode vanbepalen ooknogeen
deel vandeze conserveringsmiddelen vervluchtigd.

De wijze waarop zwavelwaterstof ineiprodukten wordt gevormd
isverder bestudeerd. O.a.isgetracht lanthionine te isoleren.
Het isechter niet gelukt deze stof door uitkristallisatie te
14

verkrijgen.

Tengevolgevanverhitting treedtineiwitbruinkleuringvolgens
hetprincipevandeMaillard-reactieop.Hetbleekdatdeze
bruinkleuring doortoevoegingvanzwavelig zuurinbelangrijke
matekanwordenvoorkomen.
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