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1.

INLEIDING

In de periode 1977-198h is op het IBVL in het kader van projekt 03-1ü0 onderzoek

uitgevoerd aan het geschilde aardappel produkt dat bekend staat als vacuumverpakte, gekookte aardappel of ook wel gepasteuriseerde vacuumverpakte aardappel.
De reden was drieledig. Aardappelen worden reeds geruime tijd geschild
("prepeeled") geleverd via de detailhandel aan de consument, de grootkeukens en
- als halffabrikaat - aan vooral de salade-industrie. Deze geschilde aardappelen
werden in de vorm van rauwe gesulfiteerde aardappelen of als gesteriliseerd
produkt afgezet. Geschilde, gesulfiteerde aardappelen zijn in de praktijk bij gekoelde opslag en distributie slechts 4-7 dagen houdbaar (1) en bevatten bovendien

het toevoegmiddel sulfiet dat steeds minder gewenst wordt. Aardappelkonserven
(in blik, glas of flexibele verpakking) zijn lang houdbaar maar als gevolg van de

sterilisatie-behandeling zijn textuur, geur en smaak vaak niet erg acceptabel(2).
In het hier beschreven onderzoek is nagegaan of door vacuumverpakking gevolgd
door hittebehandeling in de gesloten verpakking, een geschild aardappelprodukt
met betere kwaliteit en langere houdbaarheid verkregen kan worden, dat bovendien
veilig is. Dit laatste in verband met de potentiële toxinevorming door Clostridium
botulinum in dit anaerobe produkt.

Delen van dit onderzoek zijn al gepubliceerd (3, h). Dat geldt ook voor het onderzoek naar de veiligheid (5, 6) dat hier verdertslechts terzijde wórdt aangestipt.

Pogingen om de houdbaarheid van geschilde aardappelen te verlengen dateren al uit
de jaren 50. Anderson en Zapsalis (7) trachtten dit te bereiken door een combinatie
van vacuumverpakking in Cryovac-krimpfolîe en toevoegmiddel.

In een IBVL-octrooi-

aanvrage uit 1966 (8) werd een houdbaarheid van ca. lh dagen bij 2-5°C geclaimd
voor een gekookte geschilde aardappel, die vóór opslag en distributie in een koel-

tunnel werd gekoeld.
Een Nederlands bedrijf werkt in grote lijnen volgens dit procédé. Een iets afwijkende
octrooiaanvrage uit 1973 (9) is de basis voor de produktiewijze van een ander
Nederlands schilbedrijf. Hier worden de geschilde aardappelen bij 70-1000C geblan-

cheerd, niet gekookt, en daarna gekoeld en verpakt. Beide methoden hebben gemeen
dat door de hittebehandeling de enzymatische bruin/zwartverkleuring uitgeschakeld

wordt en de microbiële besmetting sterk vermindert wat de houdbaarheid ten goede
komt. Voorwaarde is wel dat herbesmetting na de hittebehandeling zoveel mogelijk

Voorkomen wordt. De productiehygiëne speelt hierbij een grote rol.

In 1975 werd op het IBVL onderzoek gestart naar de mogelijkheid van vacuumverpakking van geschilde aardappelen. Al spoedig werd vastgesteld dat vacuumverpakking

Van rauwe, geschilde aardappelen niet tot een lang houdbaar produkt leidt (10),

.

omdat het nog levende aardappelweefsel in de gedwongen
anaerobic overgaat tot
melkzuurvorming en daarmee gepaard gaande geuren smaakafwijkingen. Hitte-

behandeling na vacuumverpakking zou dit probleem
omzeilen en tegelijkertijd dat
van de microbiële herbesmetting bij de eerder besch
reven werkwijzen en dús tot
een beter houdbaar produkt kunnen leiden.

In 1977 werd voor het eerst gerapporteerd over de
industriële produktie van

vacuumverpakte, gekookte aardappelen, nl. in Denemarken (11,
12). Vervolgens
bleken produktielijnen geinstalleerd in Finland (13), Zwede
n (13), Frankrijk (lh)
en Nederland. De in Frankrijk gebruikte werkwijze
is o.a. in een Engelse octrooiaanvrage beschreven (15). Deze ontwikkeling onder
streept de belangstelling in de

industriële aardappelverwerking voor vacuumverpakte,
gekookte aardappelen, en daarmee de relevantie van het hier beschreven onderz
oek.

2.

UITVOERING ONDERZOEK

2.1. A a r d a p p e 1 e n
Als grondstof voor de proeven werd in principe Bintje
gebruikt, op kleigrond
geteeld. De gebruikte partijen werden aangekocht
of geteeld op ”De Eest” (Nagele)

en opgeslagen op het IBVL bij 7-9OC met kiemremmingsmid
del van oktober tot juni.
Een enkele keer werden andere rasseﬁfgebpüiktìĳﬂeestal
werd met maatsortering

35‘45/50 mm gewerkt.
2.2. V e r p a k k i n g s m a t e r i a a 1
Verpakkingsmateriaal werd van diverse leveranciers verkre
gen: FeldmühIe-Ruys
(Haarlem), Kalle (Nunspeet), Sidac (Utrecht), Wolff-Walsro
de (Apeldoorn).
Kant-en—klare zakjes werden geleverd dan wel rollen met het
betreffende materiaal,
waaruit dan zakjes van het gewenste formaat op het IBVL werden
vervaardigd.
De verpakkingsmaterialen waren steeds laminaten met een
zekere beperkte gasdoorlatendheid.

Gasbarrière was een aluminium of polyamide (nylon) laag, de
laatste soms zelfs.
met een extra aangebrachte, Speciale laag. Als seal-laag werd
meestal polyethyleen,
soms polypropyleen toegepast.

2.3. V e r w e r k i n g

e n

b e w a r i n g

In grote lijnen bestond de verwerking uit de volgende operaties.
De aardappelen
werden meestal stoomgeschild en vervolgens met de hand gepit en
zonodig in kleinere

stukken (35-40 mm) gesneden.
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Na uitspoelen van aanhangend vrij zetmeel werden de aardappelen zonodig gedompeld

in een oplossing met toevoegmiddel(en), vacuumverpakt en daarna in de verpakking
verhit. Na koeling werden de vacuumverpakte aardappelen meestal bij 2-ü0C bewaard
in het donker. Belichting tijdens de bewaarperiode geschiedde met 2 x 40 w
Philips TL 29 buizen bij een gemeten verlichtingssterkte voor de monsters van
ca. 800 lux, hetgeen overeenkomt met condities in de supermarkt.

Z.H.

A n a 1 y s e 5

Na het vaststellen van het vacuum aanwezig in de verpakking in een vacuumtank,
werden de te onderzoeken monsters Sensorisch‚ chemisch en microbiologisch geanalyseerd volgens onderstaande methoden.

Sensorische beoordeling
Na consumptiegereed maken van de aardappelmonsters door stomen (15-26 min.), werden

deze door een panel van 7-12 personen beoordeeld op kleur en geur/smaak.
Deze kwaliteitskenmerken werden gescoord op een 7-puntsschaal, die als volgt was
samengesteld:
8 = goed,

7 : redelijk/goed, 6 = redeiijk, S = redelijk/matig, 4 = matig,

3 = onvoldoende, 2 = slecht. Steeds werd een vers gekookte aardappel als blanco
toegevoegd.

'

De panelleden gaven zo mogelijk ook een omschrijving van door hen gekonstateerde
afwijkingen.
....

Microbiologische analyse

Voor de bepaling van het aeroob mesofiel kiemgetal werd uit de zakken aseptisch
een monster genomen van 20 9. Dit werd gehomogeniseerd met 180 ml peptonfysiologische zoutoplossing in een Stomacher en het homogenaat werd verder
decimaal verdund.
De aeroob mesofiele kiemen werden geteld aan de hand van het aantal kolonies

gevormd in een gietplaat met 1 ml decimale verdunning en Plate Count Agar (Oxoid)
na incubatie bij 30°C gedurende 3 dagen. Op soortgelijke wijze werd het aeroob

kîemgetal bepaald op Schaedler's Agar (Oxoid) na incubatie in een anaerobe pot
(Becton-Dickinson).
Chemische analyses

Het h e x a n a l -gehalte in vacuumverpakte gekookte aardappelen werd bepaald
met headspace-gaschromatografie zoals eerder beschreven voor frites (16).

A s c o r b i n e z u u r

werd bepaald met HPLC (17), na extractie met oxaalzuur

en methanol en enkele andere modificaties van de oorspronkelijke methode.
De analyse van 5 u 1 f i e t werd uitgevoerd volgens Zonneveld en Meijer (18).

_ u _

De extractie van

a a r d a p p e l

1

i p i d e n

en hun

f r a k t i o n e r i n g

in neutra1e lipiden, glyco- en fosfolipiden werd in grote lijnen uitgevoerd volgens

Fun en

Hadziyev (19).

De bepaling van de v e t z u u r 5 a m e n s t e I I i n 9

van de aardappellipíden

geschiedde na alkalische hydrolyse en verestering met BF3, gevolgd door gaschromato-

grafische analyse (20).
Het

c a r o t i n 0 i d e n mgehalte, uitgedrukt ais

B —caroteen‚ werd bepaald

volgens Teixeira Neto et al. (21).
Bij de lipiden-, vetzuren- en carotinoiden-analyse werd soms tijdens extracties
chloroform vervangen door dichloormethaan. Ook werden deze analyses, evenals de
ascorbinezuurbepaling, zowel in vacuumverpakte aardappelen als in de grondstof
voor de bereiding uitgevoerd.
De invloed van toevoegmiddelen op de

p H

aan het aardappeloppervlak werd bepaald

door 200 g hele aardappelen in 200 ml gedemineralizeerd water te dompelen en na
10 min. de pH te meten.

3.

RESULTATEN EN DISCUSSIE

3.1.

V e r w e r k i n g 5 p r o c e 5

Voor dit onderzoek werd op Iaboratoriumschaal

in grote lijnen het proces gevolgd

zoals dat in Denemarken in een industriële lijn voor het eerst werd toegepast(ll‚12).
Het processchema is weergegeven in Fig.1.

De dompelstap is in het Deense proces niet beschreven. Dit gebeurde wel

in een

soortgelijk Frans proces (15), waarbij het dompelbad NaZSZO5 bevatte. Deze zgn.
”anti-oxidatie”stap werd uitgevoerd bij 80-900C gedurende 6-15 min. Zoals in fig.1
is aangegeven, dient na vacuum trekken nog slechts 0,13-0‚h kPa of 1-3 cm Hg druk
in de verpakking aanwezig te zijn. Deze lage druk en de daarmee samenhangende
1age
zuurstofconcentratie is essentieel voor een goede houdbaarheid. De hittebehandeli
ng

na vacuumverpakking duurde in dit proces slechts 5-30 min. bij 80-850C.

stoomschillen

J.
pitten/snijden

wassen

dompelen
_

„‚
___

toevoegmiddelen

\

verpakken (1 laag)

Ë

folie, laminaat

(500-1000 9)
evacueren

sealen

(0,13-0,h kPa)

verhitteno

(water 90—95 C
40-50 min.)

I
I

koelen

(leidingwater 30 min.
water 2°C

30 min.)

drogen

FIG.1.

]

Processchema vacuumverpakte, gekookte aardappelen.

Het verwerkingsproces, zoals weergegeven in figuur 1, uitgevoerd
I

l

op Iaboratoriumschaal, wordt geillustreerd aan de hand van de

foto's 1 tot en met 5 achterin deze publikatie.
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Bij proeven op het IBVL werd vastgesteld dat gaarstomen
in ca. 20 min. van de
aardappelen of blancheren 15 min. bij 75°C vóór het vacuumverpak
ken gevolgd

door een kortere hittebehandeling daarna nl. 22-24 min. bij
9000 niet tot een beter
of langer houdbaar produkt leidde dan wanneer het proces in
Fig.1 gevolgd werd.
De verhitting van de vacuumverpakte aardappelen kan
ook met microgolven geschieden.
Bij het bedrijf ”Solanum” in Zweden wordt in een microg
olvenstunnel van 30 kW in

5-6 min. in het hart van de aardappel een temperatuur van 75-8506
bereikt (13).
Zoals uit Fig.2 blijkt duurt het hS-SO min. voordat bij
verhitting in water van
900C deze temperatuur in de kern wordt bereikt bij vacuum
verpakte aardappelen.
Zonder verpakking zijn evenwel ook ca. 35 min. nodig.

3.2.

H 0 u d b a a r h e

3.2.1.

i

d

Microbiologische houdbaarheid

De hittebehandeling van vacuumverpakte aardappelen bij 90-95O
C gedurende

40-50 min. houdt in dat het produkt ook in de kern zeker 20-30 min.
blootgesteld wordt aan een temperatuur hoger dan 80°C (zie Fig.2)
. Hierdoor ont-

staat een sterke afdoding van microörganismen, leidend tot aerobe
/anaerobe
mesofiele kiemgetallen

<10/g.

Via de MPN—methode werden kiemgetallen vastgesteld van <0‚2-7/g na
een hittebehandeling van 50 min. bij 950C. De overlevende sporevormers
bleken niet
in staat uit te groeien indien de vacuumverpakte, gekookte aardap
pelen bij
Z—MOC werden bewaard. In talrijke proeven werden steeds aerobe
en/of anaerobe

mesofiele kiemgetallen van <10/g gevonden bij bewaring tot 6-8 weken.
Overigens werd zelfs na een slechts korte verhitting bij 900C,
nl. 15 min.,

geen uitgroei van microörganismen vastgesteld bij 2-hoC.

‘

Uitgroei van microörganísmen werd wel geconstateerd bij hogere bewaar
temperaturen. Zoals uit tabel 1 blijkt trad bij 150C zonder toevoegmidde
len nog
geen groei op, wel bij 20 en 25°C. In aanwezigheid van ascorbinezuu
r al dan
niet in combinatie met citroenzuur of sulfiet kon ook bij 20 en
25°C geen
groei worden vastgesteld in 8 weken. Uit het oogpunt van veiligheid, het
voorkómen van groei en toxinevorming door C. botulinum, is echter bewari
ng
bij een temperatuur beneden hoc gewenst (5, 6).

3.2.2.

Sensorische houdbaarheid

Ondanks de microbiologische stabiliteit,

bleken vacuumverpakte, gekookte

aardappelen bij Z—ÄOC sensorisch snel te bederven, en dan met name
door het
ontstaan van geur- en smaakafwijkingen.
De kleur van het produkt werd weliswaar wat bleek, maar na opwarm
en voorï

consumptie werd deze duidelijk weer geler.

Fig. Z.

Temperatuurverloop in het hart van de
aardappel tijdens verhitting in water
van 90 °C.
( Bintje ; 21,1% d.s. ; 32 mm doorsnede)

Temperatuur

IDO—(°C)
90
80
70
60
SO
40
3O
20
10!

I

I

I

I

10

20

30

4O

50

Verhittíngstíjd(min.)
onverpakte aardappelen
————— vacuumverpakte aardappelen ( N50 PE100)
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Spoedig bleek dat het sensorisch geur/smaak-bederf sterk samenhangt met de
zuurstofdoorlatendheid van het verpakkingsmateriaal en het al dan niet toe-

passen van antioxydanten. De resultaten van een groot aantal experimenten
worden hieronder beschreven.

3.2.2.1.

V e r p a k k i n g s m a t e r i a a I . In tabel 2 wordt een

compilatie gegeven van houdbaarheidsgegevens in afhankelijkheid van een

groot aantal beproefde folies en laminaten. In deze experimenten zijn geen
antioxydantia (toevoegmiddelen) gebruikt. De langste houdbaarheid werd bereikt
in aluminiumfolie en in PAXXh/6060 dat een barriëre tegen gasuitwisseling
bevat. Aluminiumfolie is in feite zuurstof-ondoorlaatbaar. De PAXXh/6060
heeft een zuurstofdoorlaatbaarheid van minder dan h-S cm3/m2.d. bar (bij 23°C,
75% RV). Dit is aanzienlijk lager dan bij de polyamide-polyethyleen of poly-

propyleen laminaten. Zo heeft N50PE100 een zuurstofdoorlatendheid van
ca. 14-15 cm3/m2.d.bar.
Hetzelfde geldt ten naaste bij voor de andere laminaten. Uit tabel 2 blijkt
ook wel dat de houdbaarheid in deze verpakkingen dienovereenkomstig lager is.
De keuze van het verpakkingsmateriaal hangt o.a. af van eigenschappen en prijs.
Aluminiumfolie is relatief kostbaar en moeilijker te verwerken. De PAXX-

laminaten waren slechts hittebestendig tot ca. 85°C. Het meest hittebestendig
zijn laminaten met polypropyleen als seallaag of die met hogedruk-polyethyleen.
3.2.2.2.

A n t i 0 x y d a n t i a / t o e v 0 e 9 m i d d e l e n . De ge-

ringe houdbaarheid van vacuumverpakte, gekookte aardappelen in de zuurstofdoorlatende polyamide-laminaten kon verbeterd worden door de aardappelen
vóór het verpakken te dompelen in een antioxydant—oplossing. Vooral ascorbine-

zuur is in dit verband interessant omdat het een onomstreden toevoegmiddel is
nl. vitamine C. Tabel 3 geeft aan dat ascorbinezuur alleen of in combinaties
met NaCl, citroenzuur of sulfiet tot houdbaarheidsverlenging leidt.
Het gehalte aan ascorbinezuur na 2 min. dompeling in 2%-oplossing en na
”processing” Iigt in de buurt van 60-100 mg/100 9. Uit de tabel 3 blijkt

ook dat de toevoeging van ascorbinezuur alleen, of de combinaties met NaCl/
citroenzuur,leidt tot een aanzienlijke spreiding in houdbaarheid welke niet
altijd > 6,5 week is. Dit heeft twee oorzaken, enerzijds nog niet voldoende

onderdrukking van de oxydatie, anderzijds de ietwat zurige smaak die door
ascorbinezuur vooral samen met citrOenzuur in het produkt wordt veroorzaakt

en die leidt tot lagere sensorische geur/smaak scores en daardoor tot vermin-

dering van houdbaarheid.

Dompeling in NaZSZOS-oplossing vergroot eveneens de houdbaarheid (Tabel 3),
met name in een 0,3 % oplossing. In het produkt werd bij deze laatste behandeling een sulfietgehalte vastgesteld van 35-h9 mg/kg na een 0,5 week bewaring.

_ 3 _

Dit gehalte was na 6,5 week gezakt tot 15-23 mg/kg.

In principe was het wense-

1ijk geen sulfiet toe te voegen aan vacuumverpakte, gekookte aardappelen.
In de praktijk, met name in Frankrijk, bleek dit toch te gebeuren (14, 15).
Volgens het Geconserveerde Aardappelenbesluit van de Warenwet is in dit
type produkt maximaal 15 mg/kg toeIaatbaar.
DompeIing in 0,1 % NaZSZOS-oplossing leidde tot 10-15 mg sulfiet/kg in een
0,5 week oud produkt. De houdbaarheid bleef echter beperkt tot 2-4 weken
(tabel 3). Combinatie van 2 % ascorbinezuur met 0,1 % NaZSZOS resulteerde

in een laag sulfietresidu (3 mg/kg na 0,5 week) én een lange houdbaarheid
(tabel 3). Een dergelijke behandeling in een Iaminaat als N50PE100 gaf der-

halve een zeer bevredigend resultaat.
3.2.2.3.

L i c h t

e n

t e m p e r a t u u r . De zuurstofdoorlatende

laminaten beschreven in tabel 2 zijn ook lichtdoorlatend, het produkt is
zichtbaar. De vraag was of licht dat katalyserend werkt op (lipiden)oxydatie
invloed zou hebben op sensorische houdbaarheid. Met name bij verkoop in
winkels, dus bij consumentenverpakking, wordt het produkt in de koeling
kortere of langere tijd aan licht blootgesteld. De gegevens in tabel 4 Iaten

zien dat in totaal 48 u. belichting met 800 lux geen invloed heeft op de
produkthoudbaarheid.

Hoewel uit veiligheidsoogpunt vacuumVerpakte‚ gekookte aardappelen bij lage

temperatuur, 2-4OC, bewaard dienen te worden (3.2.1) (5, 6), is toch onderzocht of hogere bewaartemperaturen invloed hebben op de sensorische houdbaarheid. Dit lijkt niet of nauwelijks het geval te zijn (tabel 5). De resultaten in tabel 5 kunnen daarvoor vergeleken worden met die in tabel 3, want
de laminaten N50PE75 en N50PE100 hebben praktisch dezelfde zuurstofdoorlatend-

heid. Alleen bij 25°C b1eef de houdbaarheid iets achter. Zoals in hoofdstuk
3.2.1 reeds is besproken, trad bij deze hogere bewaartemperaturen bij aanwezigheid van antioxydantia/toevoegmiddelen ook geen microbiologische groei

op (tabel 1).
3.2.2.4.

G r o n d s t o f

a a r d a p p e l e n . Kwaliteit van de grond-

stof staat altijd in relatie tot die van het daaruit bereide eindprodukt.
Dit speelt ook een rol bij de sensorische houdbaarheid van vacuumverpakte,
gekookte aardappelen. Indien de initiële kwaliteit b.v. geur/smaak van het
produkt laag gewaardeerd wordt, leidt dit meestal tot een korte(re) houdbaarheid, want de geur/smaak-beoordeling zal een samenstel zijn van eigen, positieve product flavour en zich meer of minder snel ontwikkelende off—flavour.
In dit onderzoek zijn vele partijen Bintje gebruikt en een deel van de variatie in houdbaarheid is ongetwijfeld aan grondstofeigenschappen toe te schrijven
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De resultaten in tabel 6 duiden aan dat ook het ras invloed heeft op de houd-

baarheid. Zonder antioxydantia onderscheidde zich b.v. het ras Irene als een
ras met een stabiele, minder oxydatie-gevoelige geur/smaak. In andere proeven
bleek dit ook te gelden voor het ras Eigenheimer, dat overigens een slecht
te verwerken ras

is.

Uit tabel 7 blijkt dat langdurige bewaring van een goede grondstof niet tot
vermindering van houdbaarheid Ieidt, integendeel.
3.3. L i p i d e n ‚ o x y d a t i e ‚

o f f - f 1 a v o u r

Het is bekend dat aardappelen een laag gehalte, ca. 0,15 % polaire lipiden bevatten.

Deze polaire lipiden hebben een hoog gehalte poly-onverzadigde vetzuren, met name
linolzuur ( C 18 : 2) en linoleenzuur (C 18 : 3), ca. 70 % (19). Dientengevolge
zijn deze lipiden zeer oxydatiegevoelig, wat zich b.v. sterk uit bij gedroogde

aardappelprodukten, in het bijzonder puree (22). In dit onderzoek bleek, zoals
eerder al aangeduid in hoofdstuk 3.2., ook een nat aardappelprodukt zoals vacuum-

Verpakte, gekookte aardappelen zeer gevoelig voor oxydatief bederf.
Tabel 8 geeft enkele cijfers over lipide- en vetzuursamenstelling van grondstof
en vacuumverpakt, gekookt produkt. Het blijkt dat het produktieproces, waarschijnlijk de hittebehandeling, resulteert in een verlies van 18-25 % totaal lipiden.
Dit verlies is met name afkomstig van fosfolipiden (FL), 25-40 %.
De Vetzuurgehalten veranderden niet wezenlijk. Soortgelijke resultaten zijn eerder

gevonden bij stomen en pureren van aardappelen in het granule-proces (19, 22) en
bij koken van aardappelen (23). Het is niet erg duidelijk wat met de fosfolipiden
gebeurt. In ieder geval blijven de lipiden in het produkt zeer onverzadigd.
Carotinoiden, die verantwoordelijk zijn voor de gele kleur van aardappelen en
door hun onverzadigde struktuur ook zeer gevoelig zijn voor oxydatie, verdwenen
tijdens het produktieproces voor soms meer dan 50 % uit vacuumverpakte, gekookte

aardappelen (tabel 9). De toevoeging van ascorbinezuur had hier een duidelijk
beschermend effekt. Een kortere verhittingstijd of een meer zuurstofdichte ver—

Pakking resulteerde eveneens in minder carotinoíden-verlies. Het is niet onmogeIÎjk dat ascorbinezuur een soortgelijk beschermend effekt had op het fosfolipidenVerlies.

Een belangrijk oxydatieprodukt van het onverzadigde vetzuur linolzuur is het vluch-

tÎge aldehyde hexanal, dat bovendien als maat voor vetbederf kan dienen (24).
Al snel bleek in dit onderzoek dat hexanal kon worden aangetoond in vacuumverpakte,

gekookte aardappelen en dat de vorming van hexanal ook hier een maat was voor
bederf door lipiden-oxydatie. Zo werd geen of weinig hexanal gevormd in zuurstofdiChte verpakkingsmaterialen aluminiumfolie en PAXX4/6060 (Fig.3a), en vrij veel
In N50PE100. Dit correspondeert met het verschil

_ gegeven in tabel 2.

in houdbaarheid zoals eerder aan-

-ID—

De antioxydatieve werking van ascorbinezuur en sulfi
et is zichtbaar in Fig.3b
en de verminderde hexanalvorming met deze toevoegmid
delen korrespondeert met
de verbeterde houdbaarheid in tabel 3.
Rasverschillen in oxydatieve gevoeligheid komen
naar voren in Fig.3c, welke bevestigt dat irene minder onderhevig is aan lipidenoxy
datie. Ook Doré is minder gevoelig, maar dit manifesteert zich voor dit ras
niet in betere houdbaarheid
(tabel 6), waarschijnlijk omdat deze vroege aarda
ppel in feite te lang bewaard

was in het experiment dat hier was uitgevoerd.
Reeds bij lage concentraties hexanal werd senso
risch bederf vastgesteld door het

panel. Dit bederf uitte zich in vacuumverpakte, gekoo
kte aardappelen als een
muffe off—flavour. De grenswaarde voor bederf lag
rond 0,05 ug hexanal/g produkt,

wat in Fig.3 overeenkomt met een hexanal POR van ca.
0,1. Dat deze grenswaarde
voor hexanal

laag is hangt samen met het neutrale, typische karak
ter van de

aardappelflavour dat zeer gevoelig is voor off-flavours.

Het resultaat van de lipiden- en carotinoiden-analyses (Tabel
8,9) duidde aan dat
al tijdens het proces veranderingen plaats vinden in deze
oxydatie-gevoelige verbindingen, welke later - tijdens de bewaring - tot oxyda
tief bederf leiden.
Hoe snel dit bederf verloopt, hangt vervolgens af van verpa
kkingscondities, antioxydanten en zelfs van aardappeleigenschappen.
3.4. V i t a m i n e
De aardappel

C

is een belangrijke bron van vitamine C. Het bleek dat
dit vitamine

voor een belangrijk gedeelte behouden bleef bij de vacuum
verpakkingsbehandeling

(tabel 10). Bij dompeling in ascorbinezuur (vitamine C = ascorb
inezuur + dehydroascorbinezuur) werd het gehalte aan vitamine C uiteraard hoger
(tabel 11).
Tijdens de produktbewaring daalde het ascorbinezuurgehalte
geleidelijk. In talrijke proeven bleek dat na dompeling in 2 % ascorbinezuur-oplo
ssing 2 min., al
dan niet in combinatie met citroenzuur of sulfiet, het
ascorbinezuurgehalte

varieerde van ca. 60-100 mg/100 g onbewaard, vers produkt.
Poulsen heeft voor het behoud van vit.C soortgelijke result
aten als hier gevonden

(11). Ook voor het eveneens hitte-gevoelig vit. B 1.

Fig. 3. Ontwikkeling van hexanal in vacuumverpakte,gekookte
aardappelen.in afhankelijkheid van: a)verpakkingsmateriaal ‚' b)loevoegmiddelen; <:) aardoppelras.
( POR : piek oppervlakte ratio van hexanal en interne

standaard ethylbutyraat in gaschromatog ram).
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0.5 _

verpakkingsmateriaal
&

025

o

alu Miz Flo PE75

A
x

„
—Ĳ
PA XX 4/ 6060

O
1

2

3

4

5

6

Bewaard uur 2-1. °C.

(wk)

HEXANAL( POR)
0.5

behandeling (dompeling)
3

0 geen
.

025
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SAMENVATTING EN KONKLUSIES

In dit rapport is beschreven het 0nderzoek van lBVL-projekt 03-140 aan vacuum-

verpakte, gekookte aardappelen. Het onderzoek had ten doel na te gaan of door
vacuumverpakking van geschilde aardappelen gevolgd door hittebehandeling in de
gesloten verpakking een geschild aardappelprodukt met betere kwaliteit en langere

houdbaarheid, dat bovendien veilig is, verkregen kan worden. De veiligheidsaspekten

zijn separaat gerapporteerd (5, 6).
Op Iaboratoriumschaal werd het proces voor vacuumverpakte, gekookte (niet geste-

riliseerde) aardappelen naar analogie van een Deens procédé ontwikkeld (zie Fig.1).
Afwijkend was het toevoegen van een stap waarin geschilde aardappelen vóór het
verpakken behandeld worden met antioxydatieve en/of aanzurende toevoegmiddelen.

De in het proces opgenomen verhittingsstap, 40-50 min. bij 90—95°C‚ leidt tot een
Proäukt met kiemgetallen < 10/g, dat microbiologisch bij 2-4OC voIkomen stabiel
is

.w.z. waarin geen microbiële groei optreedt. Deze trad pas op bij temperaturen

boven 15°C.

In aanwezigheid van ascorbinezuur al dan niet in combinatie met citroenzuur, kon
00k bij 200 en 25°C geen uitgroei van sporen worden vastgesteld binnen acht weken.
Dit geldt niet voor Clostridium botulinum (5, 6)Sensorisch bederf (geur/smaak) treedt wel op de voorgrond bij bewaring van vacuumVerpakte, gekookte aardappelen bij 2-4OC. Uit het onderzoek bleek dat met name

de zuurstofdoorlatendheid van het verpakkingsmateriaal en de aanwezigheid van
antioxydantia de sensorische kwaliteit en houdbaarheid bepalen.
Met zuurstofdichte materialen zoals aluminium-folies en polyamide plus barriërelaag
/P0lyethyleenlaminaten, kon een lange houdbaarheid van Ì 6 of meer weken bij
2‘40C bereikt worden zónder antioxydantia.

In een meer zuurstofdooriatend Iaminaat

zoals N50PE75 of N50PE100 (50 um polyamide of nylon gecombineerd met 75-100um

Polyethyleen of polypropyleen (PP)) is toevoeging van ascorbinezuur (- of +
Cîtroenzuur) noodzakelijk om een houdbaarheid van enkele weken te bereiken.
Uiterst effectief was toevoeging van ascorbinezuur samen met nauwelijks aantoonbare hoeveelheden sulfiet ($ 1 mg/kg)Licht en temperatuur hadden geen of nauwelijks invloed op de sensorische houdbaarheid, a1

is bewaring bij temperaturen boven 2-40C uit den boze vanwege de

Veiligheid van het produkt.

-12—

Het aardappelras heeft wel enige invloed op de sensor
ische houdbaarheid, al zal

dit van weinig belang zijn bij het gebruik van zuurstofdich
te folie en/of anti-'
oxydantia.
De achtergrond van sensorische houdbaarheid en geur/smaakbe
derf werd in dit onderzoek ten dele opgehelderd. Tijdens het produktieproces blijkt
25-40 % van de in
de aardappel aanwezige polaire fosfolipiden of 18-25 % van
de totale lipiden

verloren te gaan. Van de carotinoiden (gele kleurstoffen) gaat ca.
50 % verloren.
De vetzuursamenstelling en de -gehalten veranderden niet.
Het ontstaan van hexanal,

vluchtig oxydatieprodukt van vetzuur linolzuur, in vacuumverpak
te, gekookte
aardappelen, was kenmerkend voor het sensorisch bederf.
De aanwezigheid van hexanal
uitte zich als een muffe off—flavour. Reeds bij ca. 0,05
tig hexanal/g produkt

werd een grenswaarde voor bederf bereikt.
Vastgesteld werd dat de zuurstofdoorlatendheid van de verpakking,
de antioxydatieve
werking van ascorbineZuur en sulfiet, en rasverschillen corres
pondeerden in hun
invloed op sensorische houdbaarheid én hexanalvorming.
Het ascorbinezuurgehalte (vit. C) van vacuumverpakte, gekook
te aardappelen gedom-

peld in 2 % ascorbinezuuroplossing gedurende 2 min. bedroeg
steeds 60-100 mg/100 9.
Door het vacuumverpakkings- en verhittingsproces bleef vit.C voor
een groot
gedeelte behouden.
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TABEL 1 .

Groei van aeroob mesofiele kiemen als loglolg in vacuumverpakte, gekookte
aardappelen in afhankelijkheid van bewaartemperatuur en toevoegmiddelen

(verpakkingsmateriaal polyamide-50 um/polyethyleen - 75 uni N50PE75;

verhitting 50 min. 95°c)
BewaarBehande-

temp.,

ling a)

(°c)

Bewaartijd (wk)
o

15

I

2

4

6

8

<1

<1

<1

<1

1.18

< 1

< 1

5.04

<1

1‘1
1.18

<1

{<1

20
25

É < 1

1.18
1

”

III

I )
II )
III )

IV )

<1

<1
> 5.90

4.83

>5.90

>5.90

<1

4.43

4.30

<1

<1

5.20

4.85

3.88,

<1

<1

<1

<1

5

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

20

(<1

<1

<1

<1

<1

25

{<1
< 1

<1
>5.90

<1
< 1

<1
< 1

<1
<1

15

< 1

< 1

< 1

< 1

<1

< 1

< 1

< 1

< 1

<1

< 1

< 1

< 1

< 1

{<1

<1

<1

<1

<1

<1

20

< 1

< 1

< 1

_ < 1

<1

25

{<1

<1

<1

<1

<1

15

É<1

<1

1 .

"’

<1

2°

i

25

i

1.3

<

<1

<1

< 1

1.18

<1

< 1

< 1

1

<1

< 1

1

< 1

< 1

<1

13

<1

<1

<1

1

< 1

1.3

< 1

<1

<1

<1

geen dompeling
dompeling 2 min. in 2 % ascorbinezuur
dompeling 2 min. in 2 % ascorbinezuur + 1 % citroenzuur

dompeling 2 min. in 2 % ascorbinezuur + 0.1 % NaZSZO5

TABEL 2.

Invloed van verpakkingsmateriaal op sensorische houdbaarheid
van vacuumverpakte, gekookte aardappelen a)

(houdbaarheidscriterium :

geur/smaak-score minimaal 4 à 5)

_ F Verpakkingsmateriaal

--

Houdbaarheid (wk)

2-4°c

aluminium folie M 12 F 12 PE 60 b)

aims

aluminium folie M 12 F 9

>6.5

PP 30 c)

aluminium folie M 12 F 10 PE 75 d)

_“

__

‚

‚

> 5.5 - 6

N50 PP70 e)

0.5 - 3

N50 PE75 f)

< 1,5

N40 PP80 9)

< 1.5

N50 PE100 h)

0.5 — 3

PAXX4/4040 ‘)

2.5 - 6

PAXX4/6060 k)

5.0 - > 6.5

a)Bintje, oogst 1978—1982; verhittingstijd 40-50 min. 90-950C

b)12 um polyester - 12um aluminium - 60 um polyethyleen
c)121Jm polyester

-

d) 12um

- 10 um aluminium - 75um polyethyleen

polyester

9-um aluminium - 30 um polypropyleen

e)5011m polyamide

- 70 um polypropyleen

Í:)‘J'Oum polyamide

— 75 um polyethyleen

g)LiDum polyamide

- 80 um polypropyleen

h)50um polyamide - 100 um polyethyleen
I)’-l lagen folie 40 um polyamide met barrière - 40 um polyethyleen

verhittingstijd 30 min. 85°C}.
k)4 lagen folie, 60 um polyamide met barrière - 40 um

verhittingstijd 30 min. 85°C.

polyethyleen;

TABEL 3.

Invloed van toevoegmiddelen op de sensorische houdbaarheid van
vacuumverpakte, gekookte aardappelena) (houdbaarheidscriterium:

geur/smaak-score minimaal 4 à 5)

Behandeling
(dompeling)
geen
0,5-2 min. 0,3 % NaZSZOS

1-2 min. 0,1 % NaZSZOS

houdbaarheid
(wk) 2-4°C
0,5 ' 3
>'6‚5

2 - 4

2 min. 2 % ascorbinezuur

3 ' >6‚5

5 min. 2 % ascorbinezuur

3,5 ' > 6,5

2 min. 2 % ascorbinezuur + 2 % NaCl

4,5 - 6,5

2 min. 2 % ascorbinezuur + 1 % citroenzuur

2,5 - > 5,5

2 min. 2 % ascorbinezuur + 0,1 % Na25205

a)Bintje, oogst 1980-1982; verpakkingsmateriaal N50PE100;

verhittingstijd 50 min. 90°c.

>6‚5

TABEL 4.

Invloed van licht op de sensorische houdbaarheid van vacuumverpakte,
gekookte aardappelen a (houdbaarheidscriterium:geur/smaakscore

minimaal 4 a 5)

Verpakkings—
materiaal

.
. b)
Bel'Chtlng

N50PE100

geen
4 x 12 u. per etmaal

PAXX4/6060

geen
4 x 12 u. per etmaal

Houdbaarheid
(wk) 2-4°C
4.5-6.5
h - 6

> 6
> 6,5

_

a) Bintje, oogst 1981-1982;
aardappelen vòòr verpakking 2 min. gedompeld in
2 % ascorbinezuur; verhittingstijd 50 min. 90°C.
b)belichtingsperiode van monsters onmiddellijk voor sensorische evaluatie.

TABEL 5.

Invloed van bewaartemperatuur op de 5 n sorische houdbaarheid van
vacuumverpakte, gekookte aardappelenaî (houdbaarheidscriterium:

geur/smaakscore minimaal 4 à 5)
„___
Bewaartemperatuur
(°C)
7

Behandeling
(dompeling)
2 min. 2% ascorbinezuur

Houdbaarheid
(wk)
> 6

+ 1% citroenzuur

15

2 min. 2% ascorbinezuur

;.6,5

2 min. 2% ascorbinezuur
+ 1% citroenzuur

3 - >-6

2 min. 2% ascorbinezuur

> 8

+ 0.1 % NaZSZOS
20

2 min. 2% ascorbinezuur

4 - 7

+ 1% citroenzuur

25

2 min. 2% ascorbinezuur
+ 1% citroenzuur

a)Bintje, oogst 1981—1983; verpakkingsmateriaal N50PE75;

verhittingstijd 50 min. 95°C-

1,5 - 5,5

TABEL 6.

Invloed van ras op de sensorische houdbaarheid van vacuumverpakte
,

gekookte aardappelena) (houdbaarheidscriterium: geur/smaakscore
minimaal 4 à 5)

Aardappelras

Houdbaarheid (wk)

2-4°c
Bintje

1 - 1,5

Désirée

1 - 1,5

Doré

0,5 ' 1,5

Irene

2 ' 4,5

aardappelen geteeld op ”De Eest” (Nagele), proefveld 798,
oogst 1981, en bewaard tot juni 1982; verpakkingsmateriaal

N50PE100; verhittingstijd 50 min. 90°C.

TABEL 7.

Invloed van aardappelopslagduur Op de sensorische houdbaarheid
van vacuumverpakte, gekookte aardappelena)

(houdbaarheidscriterium:

geur/smaakscore minimaal 4 à 5)
Verwerkingstijdstip
december 1981

Houdbaarheid(wk) 2-4°C
3 -

> 5,5

maart

1982

4,5 '> 6,5.

juni

1982

>5‚5

a)Bintje van ”De Eest”, oogst 1981; verpakkingsmateriaal N50PE100;
dompeling 2 min.

in 2 % ascorbinezuur; verhittingstijd 50 min. 90°C.

ZËËËLJÈL

Lipidensamenstelling en vetzuurgehalten van aardappelen
en daaruit bereide verse vacuumverpakte, gekookte aardappelen8 )

Verwerkings-

Monster

tijdstip

Lipiden b)
NL

GL

FL

vetzuren
totaal FFA

maart 1982

Juni

a)

1982

(mg/100 9 vers)

(%)

(mg/100 g vers)
dec. 1981

C16:O C18:0 C18:1 C18:2 C18:3

aardap.

28

25

99

168

1,2

14

4

2

38

13

vacuum

31

29

59

132

2,2

13

4

2

40

14

aardap.

36

23

91

163

1,8

15

5

4

36

13

vacuum

32

15

64

122

3‚7

14

4

2

39

15

aardap.

31

14

75

138

1,7

13

4

1

37

15

vacuum

28

19

57

113

2,8

11

4

2

31

1h

.
Zle tabel

7.

b)

'

..

..

NL = neutrale lipiden; GL = glycolipiden; FL = fosfolipiden

ÈÊÊL_9;

Carotinoidengehalte van aardappelen en daaruit bereide verse
vacuumverpakte, gekookte aardappelen

Verwerkings-

Monster

tijdstip
dec. 1981

(dompeling)
aardap.
vacuum

maart 1982

Behandeling

aardap.
vacuum

'
geen

2’5
1,3

1,6

‘

2,5

geen

binezuur

Zie tabel 7.

umol/kg vers

2 min. 2 % ascorbinezuur

2 min. 2 % ascor-

\

Carotinoiden

1,1

1,5

TABEL 10.

Ascorbinezuurgehalte van grondstof (geschild) en van
vacuumverpakte, gekookte aardappelen a

Ascorbinezuur

(mg/100 9 vers)

Aardappelgrondstof

11,1

Vacuumverpakt, gekookt

a) Bintje

9,0

van ”De Eest”, oogst 1981; verpakkingsmateriaal

N50PE100;

verhittingstijd 50 min. 90°c.

TABEL 11.

Ascorbinezuurgehalte van vacuumverpakte, gekookte aardap
pelen a)

tijdens bewaring bij 2-4OC.

Verpakkings-

Behandeling

Ascorblnezuur mg/100 g vers

materiaal

(dompeling)

0,5

1,5

geen

13,8

14,0

2 min. 2%

98,3

94,4

88.4

83,3

geen

13,8

13,4

10,7

11,2

2 min. 2%

82,4

92,7

79‚1

79,7

N50PE100

N50PE100

4,5
-

5,5 wk
-

ascorbinezuur

PAXX4/4040

PAXX4/4040

ascorbinezuur

a) Bintje van “De Eest”, oogst 1981; verhittingstijd 50 min.
(N50PE100) c.q. 30 min. 85°C. (PAXX4/4040).

90°C

‚&

xx,

Foto 2

Verpakken van de aardappelen

Foto 1

Gestoomschilde aardappelen

Foto 3

Vacuumverpakt en geseald

Foto 4

Verhitten van de vacuumverpakte aardappelen in
water van ca. 90°C

Foto 5

Het eindprodukt

