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Succes met leren
Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we
dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste
samenvattingen voor jou te selecteren. De bundels zijn gemaakt door
studenten dus het kan goed zijn dat er fouten in staan.

Geld verdienen?
Heb jij een briljante samenvatting? Stuur hem dan op naar
info@svgusto.nl! Wij controleren of de samenvatting van voldoende
kwaliteit is om uit te geven. Als jou samenvatting daadwerkelijk briljant
is dan krijg je € 5,00 per tien pagina’s

Levensmiddelentechnologie & Biotechnologie & Milieu
Toets: 65 vragen ja/nee + 6 openvragen
Unit operations: bewerkingen in het proces. Deze worden gecombineerd en geordend zodat het
eindproduct de gewenste eigenschappen heeft.
Doelen levensmiddelenindustrie heeft:
- verlengen van houdbaarheid van voedsel
- vergroten van de variatie (toevoegen van aroma’s/ kleurstoffen)
- verschaffen van nutriënten
- genereren van inkomen/winst
2. Processchema’s en regelkringen
2.1 processchema’s
Het doel van processchema’s: snel inzicht krijgen en overzicht over de bewerkingen die een
product ondergaan.
Proces: logische aaneenschakeling van activiteiten en handelingen gericht op het voortbrengen
van een product.
Regelkringen: bewerkingen die een product ondergaan. Er moet gecontroleerd worden of dit goed
wordt uitgevoerd.
Kenmerken procesmatige voedingsmiddelenindustrie:
• invoer grote hoeveelhedengrondstoffen
• machinale verwerking, unit operations vaak computer gestuurd (PLC = Programmable
Logical Control)
• constante kwaliteit
• afvoer afvalstoffen
Een proces is optimaal als het effectief en efficiënt is.
Effectief: goed product, veilig en constante kwaliteit
Efficiënt: goede prijs-kwaliteit verhouding en geringe milieubelasting
 Symbolen kennen: blz 6 + 8!
3. verwerking aardappelen, groenten en fruit
 processchema frietbedreiging blz 10!
3.1 fritesbereiding
Stappen voor friet bereiden: (eerst worden ze gerooid, opslag en is er een ingangscontrole)
- aanvoer aardappelen: grote aardappelen (>50mm) zonder uitstulpingen, geen stootblauw,
rot of glazig (komt door extreme droogte).
- Opslag: gekoeld uitgevoerd, door lucht door de aardappelen te blazen. Dit voorkomt rot,
phytophtora. Beneden de 5graden, verstoring van het biochemische evenwicht de
aardappelen worden zoet en M.O tasten ze aan.
- Voorwassen: via een sproeier in de trommelwasser (continue proces) zand weggespoeld.
Het water en vuil vallen door de openingen van de wasser. (blz 11)
- Stenenvanger: mede om schade machines te voorkomen. Door verschil in massa zakken de
stenen naar beneden. De glazige gaan door een zoutbad om ze eruit te halen hierdoor gaan
de glazige drijven (veel vocht, weinig zetmeel)
- Stoomschillen (flash steam peeling): heeft als functie schillen. Onder druk van 7bar, 30
sec, >100graden de stoom dringt door tot net onder de schil. Schil komt los te zitten door
expansie. Te hoog temp: dikke kookrand.
Andere methodes: messentrommel (Nadeel: veel verlies), corborundum (schuurpapier)
loog (chemische reiniging), goed spoelen of neutraliseren met zoutzuur of vlam
(verbrande smaak)
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Borstelen: hierdoor worden de schillen verwijderd.
Andere methode: hogedruk spuit (is duurder, meer afvalwater)
Snijden: met behulp van watermessen (hydrocutter) door met hoge snelheid (100km/u)
in het water door een nauwe buis geperst.
Andere methode: droogproces met lucht (nadeel: meer blauwstoot)
Lezen: optische kamer stuurt een signaal naar een pneumatische uitwerper (image
processing), als er wat mis is met de aardappel bijv: verkleuring
uitwassen zetmeel: bij snijden van zetmeel worden cellen beschadigd, waardoor zetmeel
vrijkomt. Dit moet verwijderd worden om de bakolie niet te vervuilen en de staafjes niet
aan elkaar plakken. Dit laatste gebeurt door verstijfseling van zetmeel bij temperaturen
vanaf 70 graden.
Blancheren: verhitting vanaf 80 graden, 7min. In een ronddraaiende vijzel naar de
blancheur toe. Closed loop: besparing watergebruik en minder uitdroging plaats.
Doel: gedeeltelijk verwijdering van reducerende suikers door eiwitten uit te wassen
(tegen bruinkleuring), luchtverdrijving (minder vetopname bij bakken), staafjes
gedeeltelijk gaar (voor betere structuur eindproduct), enzym poly-phenol oidase p.p.p
onwerkzaam gemaakt (tegen zwartkleuring)
Drogen: doel is baktijd verminderen. Gebeurd doormiddel van een tegenstroom. Door
verdampen van vocht zal de olietempratuur minder dalen bij bakken (tegen hydrolyse
vorming). Relatieve vochtigheid, tempratuur en luchtsnelheid bepalen de snelheid van
drogen.
Bakken: is het voorgaren. vaak met geharde palmolie (deep-fat frying).
Doel: gaar worden, goud-gele kleur en brosse structuur. 4% gewicht bestaat uit vet. Na
lang gebruik vet treed oxidatie, hydrolyse en polymerisatie op  vrije vetzuren beneden
1% houden. Acrylamide: reactie tussen aminozuren (asparagine) en suikers (glucose en
fructose) bij hogere temp dan 120. Het is tegen te gaan door reduceren van suikers,
bewaren >6graden, dikker snijden, niet hoger dan >175graden bakken.

Maillardreactie: een chemische reactie die optreedt tussen reducerende suiker en aminozuren
onder invloed van warmte.
Proces optimaliseren:
- Total Productive Maintenance (TMP) is het invalshoek van productiviteit
OEE = Overall Equipment Effectiveness, machinebeschikbaarheid + prestaties en de
correct gefabriceerde producten.
- Lean Manufactureing, is het invalshoek logistiek
5S = (Japan, Toyota) betreft inrichting werkplek) sorteren, ordenen, schoonmaken,
standaardiseren, handhaven
- Six Sigma, met als invalshoek kwaliteit
DMAIC = Definieer, Meet, Analyseer, verbeter (Improve), en borg/beheers (Control)
3.2 aardappelen, groente en fruit
Voorbeelden united operations AGF:
- bewaarmethoden AGF
- warmtetransport algemeen
- jambereiding
- evacueren
- steriliseren
- vriezen
Koelen: temp 8 graden tot -1. Effect: vertraging van ademhaling (geen groei m.o)
Tropische vruchten >10graden, afhankelijk van vrucht.
Chulling injury: als de tempratuur te laag is, niet goed voor product.

Vruchten die na het oogsten bewaard worden moet de ademhaling worden veranderd.
De ademhaling is te beïnvloeden door:
- tempratuur
- % RV
- % CO2
- % O2
Bewaarmethoden:
Mechanisch koelen: RV van de buitenlucht te regelen tussen 90 – 98%.
CA- bewaring (controlled-atmosphere storage = CAS): hier is het % CO2 en O2 in de lucht
geregeld. Daarvoor moet de koelruimte worden dichtgemaakt voor gassen dmv metalen platen.
Gewone Ca-bewaring (modified-atmosphere storage = MAS): geen gebruik van extra
hulpmiddelen. De cel wordt hermetisch afgesloten. Het fruit verbruikt door de ademhaling O2 uit
de cellucht en staat gelijke hoeveelheid CO2 af. Hierdoor zal het O2 gehalte dalen en CO2 stijgen.
De cel blijft afgesloten tot het gewenste CO2 is gebruikt. (de verhoging CO2 zal de ademhaling
vertragen)
Gescrubde CA-bewaring (controlled-atmosphere storage = CAS): de gassen worden gewassen.
CO2 wordt gevangen op actief-koolstofscrubbers, hierdoor ontstaat onderdruk in de koelruimte.
Door een kier zal de buitenlucht aangezogen worden met 80% N2. Het restant O2 zal door de
ademhaling verbruikt worden. Hierdoor zal het CO2 + O2 dalen.
Luchtsamenstelling:
- N2 = 78%
- O2 = 20%
- CO2 = 0,03%
Bewaring tijdens transport
Het ethyleen (=etheen gehalte) kan ook geregeld worden. Rijpend groente en fruit bevatten dit,
het moet worden stopgezet.
Infrarood spectroscopie: analyseren van kwaliteitskenmerken die je met het blote oog niet kan
zien. Zoals kwaliteit of stoffen eigenschappen. Deze methode is kosten efficiënt en niet destructief
voor het product. Meting van: vocht, vet, eiwit, zetmeel, ontsluitingsgraad, verzadigingsgraad
vetzuren, verteerbaarheid en rijpheid.
pH groente en fruit
PH van groente > 4,5
Fruit < 4,5 pH. (uitzondering tomaat)
pH lager dan 4,5 kunnen bacteriesporen zoals Clostidicum botulinum niet groeien, want de
bacterie kan zelf toxine vormen hier tegen.
Pasteurisatie: bij fruit <100 graden
Sterilisatie: bij groente > 100 graden
Warmte transport
Dit kan plaats vinden door:
- geleiding (conductie): warmte wordt overgedragen van het ene deeltje naar het andere.
De deeltjes zelf verplaatsen zich niet bijv: vaste wand.
- stroming (convectie): verplaatsen de deeltjes zich en nemen warmte mee bijv
vloeistof/gas.
- straling (radiatie): warmte overgedragen door elektromagnetische golven bijv
straalkachel/ magnetron.

Vaak is het een mengeling van deze 3 soorten.
Verhittingsmedium (kan in directe of indirecte vorm):
- heet water
- verzadigde stroom
- heet vet of olie
- hete lucht
Directe verhitting: het product staat in contact met het verhittingsmedium
Indirecte verhitting: tussen het product en het verhittingsmedium zit een scheidingswand. Dit kan
zijn: verpakking/ scheidingswand.
Warmte verplaatst zich van een plaats met hogere tempratuur nar een plaats met lagere
tempraturen. De snelheid met de volgende formule:
Q=KxAxT
Q= warmtebron in J/s
K= warmtedoorgangs-coëfficiënt in J/s x m2 x K
A= verwarmende oppervlak in m2
T = verschil tussen temp van verhittingsmedium en het temp van product.
Hoe hoger de tempratuur, hoe korter de verhittingstijd.
Hoe groter het oppervlak, hoe groter de warmtestroom.
Hoe groter de weerstand, hoe kleiner de warmtedoorgang.
De weerstand wordt bepaald door soort product (vaste stof heeft meer weerstand dan vloeistof)
en door de scheidingswand (bij indirecte verhitting).
De warmtedoorgangs coëfficiënt wordt bepaald door:
- warmtegeleidingsvermogen van materialen: koper geleid beter dan water.
- Dikte van de scheidingswand
- De stroming van het product: stroming gaat het sneller dan geleiding.
- Het soort en de stroming van het verhittingsmedium: verzadigde stroom verhit sneller
dan hete lucht. Bij gebruikt van verzadigde stoom zal veel condensatiewarmte vrij komen,
waardoor de scheidingswand snel op hoge temp is. Bij langzaam stromend water (vs
snelstromend) ontstaat afkoeling van het water dat bij de scheidingswand zit en geeft
warmte af. Hierdoor langzamer.
- Weerstand van het product: vaste stof heeft meer weerstand dan een product dan
vloeibaar is, want die komt sneller op warmte.
Toestandsdiagram voor water en waterdamp (blz 26): geeft aan in welke fasen vloeistof en damp
ontstaan bij toevoeging van warmte aan water.
Vloeistofwarmte: warmte toegevoegd om water te laten koken
Verdampingswarmte: al het water dat nodig is om te verdampen
Tijdens het toevoegen van de verdampingswarmte wordt alle warmte gebruikt om de vloeistof te
verdampen. De tempratuur blijft 100 graden. Als het water overgegaan is in waterdamp, zal de
extra warmtetoevoeging zorgen voor hogere tempraturen. (oververhitte damp)
De tempratuur blijft bij zuivere stoffen gelijk tijdens ontdooien en verdampen, condenseren en
bevriezen. (blz 28)

Jambereiding
Grondstoffen voor jam:
- Vruchten
- Suiker
- Pectine
- zuur
Het zure karakter van fruit en de aanwezigheid van suiker geven gisten en schimmels de kans tot
bederf van het product.
Voorkomen van bederf: door toevoeging van SO2 wordt de groei van m.o gestopt. De SO2 bindt
zich aan anthocyanine (kleurstof)
Nadeel: ontkleuring product.
Het wordt gedaan, omdat vanwege de transportduur geconserveerd wordt.
Warenwet Jam. 63% droge stof, 35% vruchten, 8-15% suiker.
Suiker dat toegevoegd mag worden: sacharose, invertsuiker en glucose(stroop
Relatieve zoetkracht: zoetheid van het suiker. Voor sacharose 100/ glucose 69.
Pectine: zorgt voor de gelering van de jam, waardoor de smeerbaarheid en verdeling van de
vruchten mogelijk wordt. Gewonnen uit schillen van citrusvruchten.
Pectine kan verbonden worden, doordat de carbonzuurgroepen H-bruggen vormen, het water
wordt ingesloten hierdoor.
Eerst vruchtenmassa met toevoeging verhit  afkoeling gelering
Rapid set: gelering bij hoge tempraturen, na het afvullen in de pot gevolgd door koeling.
Pectine heeft 150 SAG. 1 gram pectine bindt 150 gram suiker. (als de hoeveelheid suiker bekend
is, kan je uitrekenen hoeveel pectine je nodig hebt)
Veresteringsgraad
Carbonzuur + CH3OH  hoog veresterde pectine (rapid set)
Laag veresterde pectine: Ca2 toe worden gevoegd, omdat door het zure karakter de H+ ionen
afsplitsen. Zo kan een calciumbrug worden gevormd. (gebruikt voor halvajam)
Verhitting zorgt voor gelering en afdoden m.o. Door afvullen in hoge tempraturen hoeft er geen
pasteurisatie meer plaats te vinden, door hoog suiker en lage pH (4,0).
Exhausteren
Is een vorm van verhitten, met hetzelfde doel als verhitten.
Exhausteren (indirect verhitten): product wordt gewassen  afgevuld in een bus  opgiet (water
met hulpstoffen) wordt toegevoegd  gedeeltelijk gesloten  verhit  deksel gesloten.
Redenen: tegen beschadigen van fruit en uitloging van vruchtensap (product verloren)
Voordelen: minder lucht in de kopruimte door meteen sluiten van de deksel en minder lucht in
het product waardoor minder kans op oxidatie.
Evacueren
Toegepast bij verwerking van champignons, zodat het behouden blijft bij verhitting.
Evacueren: lucht uit het product getrokken en water met 0,1% citroenzuur toegevoegd.
Toepassing bij champignons: ze worden ondergedompeld onder water met citroenzuur in een
evacuatievat. Het lucht wordt uit het vat gezogen, waardoor het vacuüm wordt. Hierdoor gaat het
water en citroenzuur in de champignon zitten. (in en pot met opgiet naar de bodem zakken en hun
vorm behouden)

Steriliseren van sperziebonen
Gesteriliseerd kan gebeuren door:
- batchgewijs (discontinu): sperziebonen in een korf geplaatst die in de autoclaaf getakeld
wordt. Temp naar 120graden. Deksel moet er stevig op zitten en de druk loopt op tot 2
bar.
- Continu: waterkolom die druk uitoefent op stroom, om 1 druk bar te krijgen. Het
rechterbeen is afgesloten ruimte gevuld met stoom. Het linkerbeen is gevuld met water.
Het waterniveau-verschil geeft druk op stoom. 1 bar = 10m.
Men kan op 2 manieren steriliseren:
- ondergedompeld in water: water wordt verhit met stoom. Temp 100graden wordt de druk
tot 2 bar gemaakt (120graden). Na de gewenste sterilisatietijd kan men gaan koelen door
koud water toe te voegen.
- in verzadigde stoom: de autoclaaf gevuld met een laagje water. Stoom verhit het water,
waardoor het boven het wateroppervlak verzadigde stroom ontstaat bij 100graden de
lucht verdreven worden. Dit gebeurd door een ontluchtingsventiel. Daarna gesloten en
wordt de druk opgebouwd naar 120graden. Door stoom is het opwarmtraject naar 120
graden korter.
Voordeel: bij vloeibare producten
Andere methode: ingekort door roterende verhitting. Het blik zit in een houder die
ronddraait in de autoclaaf.
Hydrostatische toren: verpakte producten continu gesteriliseerd. Producten worden aangevoerd,
voorwarmsectie in gevild met water van 90 graden daarna sterilisatieproces, koelsectie tot de
koeltempratuur bereikt is. Daarna worden de producten afgevoerd. (Blz 34)
 Stabiliteit vitamines blz 35 tabel
Pascalisatie: milde conserveringstechniek met behulp van hoge druk. Bijv: advocadopuree
PEF: milde conserveringstechniek met behulp van pulserend elektrisch veld. Bijv: verse sappen
(homogene, zure, gekoelde producten met een korte bewaarduur)
Voordeel: hierbij berust het niet meer op een temperatuur verhoging, waardoor de structuur en
voedingswaarden beter behouden worden.
Fresh Micro Pulse-behandeling: de sappen worden met minimale opwarming geconserveerd,
zodat micro-organismen als gisten en schimmels geïnactiveerd worden. Ook daarna sneller terug
gekoeld. Hierdoor 21 dagen houdbaar en smaak, geur, kleur en voedingswaarde volledig
behouden.
Vriezen
Doel: houdbaarheid van een product versterken.
Bij -20 graden, tot -18 zijn enzymen nog actief. Van 0 tot -5graden snel doorlopen, want hierbij
staan ijskristallen anders zullen er grote ijskristallen ontstaan  deze trekt water uit de
plantencel en verliest zouten, suikers, eiwitten, vetten en vitamine. Bij het ontdooien zal een deel
van het celvocht terugkeren in de cel, wat achterblijft heet drip.
Contactvriezen: het product wordt in pakjes tussen holle vriesplaten geklemd. Met een
koelmedium van -35 graden, na 3 uur is het ingevroren.
Tunnelvriezen: producten worden los aangevoerd. Ventilatoren blazen vrieslucht tegen de
productstroom in, waardoor het product blijft zweven (Fluidised Bed-vriezer). Enkele minuten
voor het ingevroren is.
Girovriezer: roterende trommel de producten tijdens de vriestijd getransporteerd. Koude lucht
langs het product geblazen, alleen de koude luchtstroom wordt meerdere malen efficiënter benut.
Koude vloeistof: doormiddel van stikstof onderdompelen.
4. Zuivelproducten

 blz 40 processchema melk
Melk bestaat uit:
- 5% vet
- 3,5 % eiwit (caseïne- en serumeiwit)
- 4,6 % lactose
- zouten en vitaminen (A, B1, B2, C en D)
Colloïdale oplossing: vetbolletjes en caseïne-micellen zweven in de vloeistof (bij melk het geval)
Caseïne-eiwitten: alfa, beta en gamma.
Wei-eiwit = serumeiwit.
Melk wordt onderzocht op:
- vet- en eiwitgehalte
- houdbaarheid: reductaseproef als veel micro-organismen in de melk zitten en daarmee
ook veel reductase zal de toegevoegde kleurstof snel ontkleuren. En kiemgetal mag niet
boven de 105/ml komen
- antibiotica (penicilline): mag maar in geringe mate anders zou bij kaasbereiding de
bacteriegroei geremd worden
- oxidatiemiddelen (chloorbleekloog): restanten van reiniging- en desinfecteermiddelen
mogen niet aanwezig zijn.

A casein micelle;
A: a submicelle;
B: protruding chain;
C: Calcium phosphate;
D: κ-casein;
E: phosphate groups

Stappen voor kaasbereiding:
- Thermiseren: kort verhitten bij een lage tempratuur 12 sec, 65graden. Doel is
onwerkzaam maken van enzymen. Want bij opslag kan de rauwe melk nog 2-3 dagen bij
4graden bewaard worden, anders groeien er psychotrofe (koudeminnend bacteriën) die
voor een smaakafwijking zorgen.
- Standaardiseren (op vetgehalte): De melk wordt ontroomt door een
ontromingscentrifuge. De melk wordt aan het midden aangevoerd, de schuin gemonteerde
schotels die voorzien zijn van een opening trekken het lichtere vet naar binnen en
zwaardere ondermelk (room) naar buiten. Het is nodig bij kaas met een bepaald
vetgehalte  daarna kan je er magere, halfvolle melk van maken bijv.
- Pateurisatie van melk: 25sec bij 72 graden. Alle pathogene en groot deel van microorganismen worden gedood. Dit gebeurd door platenpasteur, de melk stroomt tussen 2
gegolfde platen en er ontstaat een turbulente stroming waardoor de melk gemengd wordt
over de hele stromingslaag.
Test of de melk goed verhit is door fosfatase-test. Dit zit van nature in de melk en wordt
door pasteurisatie onwerkzaam gemaakt. Regeneratief: het terug winnen van warmte. De
melk stroomt tussen 2 platen. Aan de ene kant stroomt verhitte melk die afgekoeld moet
worden. Doordat beide in tegenstroom gaan is de warmte-overdracht geleidelijk. Door
weinig tempratuurverschil blijken de eigenschappen weinig te veranderen. Hierna volgt
de opwarming met behulp van heet water om de pasteurisatietempratuur te bereiken. De
melk stroomt door heethouders, hierdoor blijft de melk op tempratuur. Hoe groter de
volume hoe langer de pasteurisatietijd. Na de pasteurisatie komt de melk opnieuw in het
regeneratief, om af te koelen. De tempratuur wordt verkregen in de koelsectie met behulp
van ijswater.
Laagpasteurisatie: gebruikt bij kaasmelk 25sec bij 72graden. De sensorische
eigenschappen veranderen hierbij niet veel.
Hoogpasteurisatie: 85graden, 25 sec of langer. Hierbij worden SH uit eiwit gevormd wat
zorgt voor een kooksmaak.
- Wrongel bereiden: de volgende stoffen worden hiervoor toegevoegd:
1.kleursel: zorgt voor de zelfde kleur het hele jaar. (winter natuurlijke kleurstof extra
toegevoegd)
2. zuursel: een mengsel van bacteriën (betacoccus cremoris, streptococcus diacetilactis,
streptococcus cremoris, streptococcus lactis) breekt lactose af tot melkzuur. De pH daal
sterk tot 5,2. Deze bacteriën breken in een later stadium af tot peptiden en aminozuren.
(vaak wordt zuursel als zuurselconcentraat toegevoegd)
3. calciumchloride: bevordert de stremming van de melk
4. stremsel: het enzym chymase is de werkzame stof. Dit is het aftreksel van de lebmaag
van kalveren. Chymase breekt het caseine-micel open waardoor CA2 bruggen ontstaan, de
melk wordt dik en pudding achtig*. *chemische reactie: caseïne met chymase 
paracaseïne + weiproteïne
paracaseine + CA2  Ca-paracaseinaat (wrongel)
5. salpeter: remt de gasvorming door besmetting met coli-achtige bacteriën, dat optreedt
bij slechte hygiëne. Ook de gasontwikkeling remt van boterzuurbacteriën, van nature in
kuilvoer.
Altenatief: nisine toevoegen.
6. water: een deel van de lactose moet na het snijden uitgespoeld worden, omdat anders
de pH te laag wordt. Toevoegen van water bevordert de uittreding van wei. Het stremmen
verloopt bij 30graden, 30min. Massa gesneden tot blokjes, daarbij treedt de wei uit en wat
overblijft heet: wrongel.
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Draineren/ deksels opleggen: gebeurd in een gecombineerde draineer en snijmachine.
Wei (met lactose en serumeiwitten) wordt gescheiden van de wrongel door een zeef.
Doormiddel van osmose (filtreertechniek) kan de lactose en serumeiwitten eruit gehaald
worden en voor juice gebruikt worden. De rest valt in een kaasvat
Persen: de kazen worden geperst om overtollige wei uit te persen en voor een goede
korstvorming. Dit persen gebeurd onder hudraulische (oplopende druk) eerst 30min 2
bar, daarna 20min 3bar tot slot 15min 5 bar.
Omlopen: wachten tot ze in het pekel kunnen. De bacteriën moeten in deze tijd voldoende
zuur vormen, want in de pekel worden deze anders geremd.
Pekelen: ondergedompeld in pekeloplossing van 18% NaCl dat zorgt voor smaak en
conserverend is. Dit duurt 1 a 3 dagen.
Plastificeren: laagje vloeibaar plastic wat droogt hierop zitten schimmelwerende stoffen.
Rijping: gebeurd in andere pakhuizen. Hierbij is de tempratuur en RV belangrijk. De eiwiten vetsplitsende enzymen zijn actief waardoor kaas de pittige smaak krijgt.

Jonge kaas: 6 weken rijping
Belegen: 5 maanden
Oude kaas: 1 jaar
4.2 overige zuivelproducten
Gepasteuriseerde melk
Volgt de voorbewerking: thermiseren, standaardiseren en pasteuriseren maar wordt ook nog
gehomogeniseerd. Doel: vetbolletjes verkleinen. (anders zou boven in het pak roomlaag ontstaan)
Werking niveauvulmachine: deze wordt gebruikt bij niet-koolzuurhoudende vloeistoffen. De ketel,
die hermetisch gesloten is en vacuüm op staat, wordt door de toevoerleiding geopend of gesloten
zodat het niveau melk gelijk wordt gehouden. Onder de ketel zit het vulventiel, de flessendrager
drukt de fles tegen het vulventiel. Als de fles vacuüm is begint de vulling tot de luchtpijpopening,
stroomt geen vloeistof nu meer. Daarna zakt de flessendrager en kan de fles worden gesloten met
een cap.
Voordelen: lekt niet na en vult geen beschadigde flesopening.
Gesteriliseerde melk
Vroeger werd de melk in de fles gesteriliseerd, alleen dit zorgt voor een smaakafwijking door de
lange opwarmtijd bij een hoge tempratuur.
Tegenwoordig: melk direct verhit. De melk wordt uitgespreid in een dunne laag (filmlaag) In
tegenstroom wordt lucht van 150 graden geblazen, 4 seconde lang. Na deze sterilisatie wordt het
afgevuld, de verpakking zit vlak onder de vulopening van de sterilisator om besmetting van
buitenaf zo min mogelijk te maken wordt er stoom in de verpakking geblazen (asceptisch
verpakken)
Toepassing membraanscheiding bij melk en wei
Bij bereiding van harde kazen wordt na het stremmen wei afgevoerd. Daarmee stijgt de droge
stofgehalte van de overgebleven wrongel.
Bij bereiding van zachte kazen is het mogelijk om bij de melk vocht te onttrekken, waarna
hulpstoffen (bijv: zuursel) kan worden toegevoegd.
Microfiltratie: gebruikt om bacteriën te verwijderen uit een vloeistof. Portiegrootte van 0,1 tot 5.
Ultra filtratie: worden alleen groot moleculaire stoffen (eiwit) tegengehouden. Portiegrootte van
0,001 – 0,1 um met 2-6 bar
Omgekeerde osmose: hierbij passeert alleen het water het membraam. Portiegrootte 0,0001 –
0,001 um met 20-80 bar.

Natuurlijk membraam wordt gemaakt van cellulose-acetaat.
Nadeel: niet even grote poriën en gevoelig voor hoge/lage pH. (daarom kunststofmateriaal)
Membraam technieken:
- concentraat: de vloeistof die wordt tegengehouden
- permeaat: de vloeistof die het membraan passeert
- % retentie: het percentage van een opgeloste stof die tegengehouden wordt
- flux: de hoeveelheid permeaat die per tijdseenheid het membraan passeert
De installatie van een celmembraanscheiding is duur. Er moet veel geproduceerd worden. Want
naarmate er meer geproduceerd wordt, zal de flux dalen doordat meer stoffen worden
tegengehouden.
Concentratiepolarisatie: de vermenging met de rest van het concentraat zal beperkt blijven.
Processystemen
Er zijn 2 systemen:
- doorloopsysteem: de te scheiden vloeistof passeert enkele in serie geschakelde
membranen. De concentratie zal aan het einde opgelopen. (flux zal dalen). Hierbij moet de
druk goed geregeld worden om de gewenste samenstelling van concentraat te bereiken
- recirculatiesysteem: hierbij wordt het concentraat nogmaals het membraan te laten
passeren. Hierdoor is het proces beter te sturen.
UF en OO bij wei-verwerking
Vroeger werd wei gebruikt als veevoer, nu te veel zuiveringslasten. Alternatieve toepassingen zijn
wei producten-fabrieken. Hierbij spelen membraanprocessen een grote rol. De portiegrootte van
de membranen kan bepalen dat bijv of alleen eiwit, of eiwit en lactose wordt tegengehouden.
OO is een uitkomst door de wei te concentreren (alleen water in het permeaat).
De bereiding van melkpoeder
Hierbij komen naast de voorbewerkingen (pasteuriseren, homogeniseren, centrifugeren) 2
hoofdbewerkingen (blz 54/55):
- indampen: melk wordt verhit onder vacuüm waarbij water verdampt tot een
drogestofgehalte van 45% voor kostenbesparing. Hiervoor 2 methodes:
omloopverdamper: de melk wordt als een dunne laag door een verhittingsbuis geleid, het
water verdampt en melk geconcentreerd terug bij de voorraad. Door de dampbellen die
ontstaan wordt de melk omhoog geduwd (climbing film evaporator) en na een tijd is het
gehalte bereikt. Nadeel: kost veel energie
valstroomverdampen: passeert de verhittingsbuis 1x. Er zijn 4-7 trapen. De eerste trap
komt de melk naar de tweede trap, waar de drogestofgehalte verder is toegenomen, tot de
laatste stof wanner het bereikt is. Voordeel: hergebruik condensatie die in de
dampafscheider wordt opgevangen.
- Drogen: gebeurd voornamelijk door verstuivingsdrogen (spraydrogers) door middel van
centrifugaalverstuiving of drukverstuiving.
Centrifugaalverstuiving: de ingedikte melk moet worden aangevoerd in een
ronddraaiende plaat met gaten. Hierdoor ontstaan hele kleine vloeistof druppels
(verneveld) daar wordt hete lucht van 200 graden langs geblazen. De melkpoeder valt
naar beneden en het hete lucht gaat omhoog.
Cycloon: scheiding van poeder en lucht die samen zijn gevoegd weer. Ze worden langs de wand
van de cycloon geschuurd, hierdoor verliezen poederdeeltjes de snelheid en zakken naar beneden.
De lucht word aan de andere kant eruit gevoerd

5. Graanverwerking
Meelbereiding
2 groepen tarwe:
1. harde tarwe: uit Amerika of Frankrijk. Door de zon 15% tarwe-eiwit
2. zachte tarwe: van Zeeuwse bloem met 13% eiwit

Walsenparen: zorgen voor het malen van de tarwekorrel.
De mate van fijnvermaling hangt af van:
- de afstand tussen de walsen
- de mate van verschil in toerental tussen de 2 walsen
- het oppervlak van de walsen (glas of geribd)
Doel van malen: scheiding van 3 hoofdbestanddelen van de korel (zemel, koem en endosperm) en
de vermaling van endosperm tot bloem.
Volkorenbrood bevat meer zemelen.
Zemelen: bestaan uit cellulose wat een hoog asgehalte heeft.
Kern endosperm (kiemeiwit): bevatten eiwitten, die zorgen voor elastisch deeg. De gluteninen en
gliadine die erin zitten zorgen voor een hecht netwerk bij kneden.
Rijzen: door de gluteninen en gliadine bij het kneden de gevormde gassen bij gisting ze insluiten.
Lagere uitmalingsgraad: alleen de kern van het endosperm gebruikt, heeft hoogwaardig eiwit. Wat
zorgt voor patent bloem.
Uitmalingsgraad hoger: wordt de kwaliteit van het eiwit slechter waardoor de kleur donkerder
wordt. Hierin zitten meer zemelen. Zorgt voor A-bloem.
Uitmaling:
–
–
–

100% bij volkoren meel
75% bij gewone bloem
50% bij patent bloem, veel hoogwaardig eiwit o.a glutenine en gliadine

5.2 broodbereiding
 blz 58 processchema broodbereiding
Basisreceptuur brood:
- 100% meel
- 2% zout
- 2% gist
- 55% water
Andere stoffen die er kunnen worden toegevoegd zijn: vet, mout, emulgator, glutenpoeder,
enzymen en broodverbetermiddelen.
De bereiding van brood ziet er als volgt uit:
- Meelaanvoer: door pneumatische transport (luchtdruk) komt meel, in bepaalde
verhouding, in de silo’s.
- Mengen/ kneden: de meelsoort wordt via een computerprogramma naar de kneder
getransporteerd en de droge hulpstoffen worden toegevoegd  tot een homogene massa
gekneed. (hoe meer zemelen, hoe meer water nodig is). Daarna wordt de water
toegevoegd op ong 29 graden. De glutenvormende eiwitten vormen verbindingen S-H
groepen vormen S-S groepen, waardoor het elastisch is en gas kan insluiten.
- Bulkrijs: (eerste rijs in de kneder) gist breekt het suiker af tot CO2 + H2O + alcohol +
organische zuren. De suiker wordt deels toegevoegd en ontstaat ook door enzymatische
afbraak van zetmeel. Het koolzuurgas zorgt voor het rijzen.
Moderne broodtechnologie wordt de rijs overgeslagen om volume aan te passen.
- Afwegen: de deegstukken worden afgepast op een bepaald gewicht, 480g droge stof. Bij
grote afwijkingen gaat het alarm af of worden eruit gegooid door PLC besturing.
- Opmaken: de deegstukken worden opgerold waardoor een strak, effen oppervlak ontstaat.
- Bollenkast: de tweede rijs 30 min, 29graden. Ze liggen in netjes en doorlopen de
bollenkast via transportkettingen. RV = 90% om ze te laten rijzen en niet uit te drogen.
- Doorslaan/ opmaken/ vullen in bakblik: het gist heeft gas gevormd in het deeg, maar is
niet op alle plekken even verdeeld. Hierdoor moet het deeg worden doorgeslagen,
platgedrukt, opengevouwen en weer platgedrukt. Uiteindelijk wordt het opgerond toto
een lange staaf in het bakblik.
- Narijs: in de narijskast krijgen ze een extra rijs in de bakblikken. Het volume wordt hierbij
groot waardoor het bij het bakken de gewenste volume bereikt.
- Bakken: gebakken bij 250 graden. De deegkern zal langzaam stijgen (de ovenrijs). Tijden
het bakken ontstaat korstvorming. De kleur word donkerder (Maillard-reactie) en de
zetmeel gaat verstijven, waardoor er stevige structuur ontstaat.
- Toevoeging aan meel: vet zorgt voor grotere volume, betere kruimelstructuur, langere
malsheid, de glutennetwerk wordt makkelijker gevormd en het netwerk wordt beter
afgedicht waardoor het gas beter wordt vastgehouden.
suiker: voedingsstof voor de gist en tijden het bakken voor de bruinverkleuring en aroma.
Mout: voor afbraak van tarwezetmeel tot suiker (hierbij spelen enzymen een rol)
Emulgator: zorgt dat vet (apolair) en water (polair) goed naast elkaar kunnen staan.
Hierdoor kan vet beter zijn werk doen.
Oudbakken brood
De malsheid van brood loopt terug, de geur en de korst wordt slap en kruimiger.
Retrogradatie: het verstijfselde zetmeel wordt min of meer ontkoppeld, verbindingen tussen
zetmeelstrengen worden verbroken, hierbij komt water vrij en daardoor smaakt het brood
minder en de korst slap door vochtintegratie.

6. Vleesindustrie
Slachtdieren
Varkens, kalveren en pluimvee worden gefokt en gemest voor vleesproductie (bio-industrie).
Lagere leeftijd, hogere malsgraad en ze vormen weinig eiwit en minder vet.
Nadeel: hulpstoffen als CU/ antibiotica toegevoegd die als residuen achter kunnen blijven.
Runderen die geslacht worden zijn vaak melkkoeien die te weinig melk produceren of stieren van
2 jaar oud.
 blz 64 processchema slachtproces varken
Het slachtproces van een varken ziet er als volgt uit:
- Aanvoer en stallen: vaak over grote afstand vervoerd. De dieren moeten minimaal 2 uur
rusten voor de slacht, ander krijg je slechte kwaliteit.
- Verdoven: dit gebeurd in de restrainer. Het varken wordt tussen 2 trogvormige banden
getransporteerd en 2 elektroden van 380 volt achter de oren geplaats.
- steken en verbloeden: gebeurd met een mes en hol mes. Het eerste bloed is het meest
hygiënisch en wordt opgevangen voor bijv bloedplasma. Door hol mes word het bloed
opgevangen en gekoeld, hierbij wordt Ca toegevoegd om bloedstolling te voorkomen. (Ca2
+ citraation  Ca-citraat)
- Broeien: nodig om de haren los te weken. 60 graden 4 minuten.
- Ontharen: schrapers trekken de haren eruit. Dit kan zorgen voor kruisbesmetting, doordat
de haren blijven zitten in de machines.
- Flamberen: gasbranders branden de overgebleven haren weg met 600graden. De
huidoppervlak wordt hierdoor steriel.
- Uitslachten: buik- en borst holte word geopend en de organen worden verwijderd.
(handwerk)
- Keuringsdienst: RVV beoordeelt het karkas op afwijkingen dmv bacteriologische
onderzoek (B.O) 2 dagen na het slachten krijgen ze de uitslag.
- Koeling: binnen 24 uur is de temp op 7graden.
Werking koeling
De koelvloeistof, freon, wordt onder druk naar de condensor geperst. Door de druk verhoging
gaat het freon over in vloeibare vorm. Hierdoor gaat het condenseren, komt warmte vrij die in de
condensor wordt afgevoerd. Daarna komt de vloeistof bij het regelventiel, waar de druk hoog is,
daarna in de verdamper, hier is de druk laag en daardoor gaat de vloeistof verdampen. Aan de
buitenkant van de verdamper (kan van de koelruimte) ontstaat condenswater: <0 graden ontstaat
ijsvorming (rijp) Het RV stijgt boven de 100%.
Postmortale processen
Na de dood wordt geen O2 meer aangevoerd, waardoor een anaerobe stofwisseling optreedt:
glucose  melkzuur + ATP. Hierbij daalt de pH tot 5,6.
DFD Dark Firm Dry: als dieren vermoeid zijn, zal het pH minder sterk dalen naar ong 6,1
waardoor er geringe glucose is en het dier snel verwerkt moet worden, door minder lange
houdbaarheid.
PSE Pale Soft Ecudative: in een stresstoestand stijgt de lichaamstempratuur, waardoor de afbraak
tot melkzuur verhoogt wordt. Het eiwit houdt minder vocht vast wat zorgt voor nat vlees.
Rigos Mortis (lijkstijfheid): als de ATP in de cellen op zijn kan het spier zich niet meer ontspannen,
bij varkens is dit na 12 uur runderen 24 uur. Daarom wordt het vlees gerijpt hierdoor breken
proteolytische enzymen de eiwitstructuur af waardoor het vlees malser wordt.

Worstbereiding:
- Ontbenen: het ontdaan van botten, gebeurd vooral handmatig (met messen). Het restant
dat aan het vlees blijft zitten gaat door een bottenpers. Onder hoge druk (100bar) door
een fijne zeef geperst. Het product dat ontstaat heet: meat.
- entworst verkleinen en mengen: de melkzuurbacteriën die suiker uit de worst omzetten in
melkzuur zorgen voor verlening van houdbaarheid. De entworst wordt verkleind en
gemengd met 4x het gewicht aan vlees.
- mengen en verkleinen grond- en hulpstoffen: de grondstoffen zijn 60% magere
varkensvlees en 25% schouder- of rugspek. Hulpstoffen nutriepekelzout wat zorgt voor de
stabiele rode kleur (de NO bindt zich aan myglobine, waardoor nitrosmyglobine ontstaat).
Glucose als grondstof voor melkzuurvorming. Peper, gember, foelie, kruidnagelen,
natriumglutaminaat voor smaak en Ascorbine zuur voor doorkleuring.
Mengen: de cutter mengt het vlees, spek, entworstmengesel en hulpstoffen. Snel draien
zorgt voor snijdende werking, langzaam voor mengen.
Andere methode: de wolf (blz 96)
- verkleinen van het grove mengsel: mengsel verdeelt in de gewenste deeltjesgrootte,
daarna nagemengd zodat er voldoende binding ontstaat. Mag niet boven de 10 graden
komen, anders smelt het vet en zorgt voor versmering.
- Stoppen: gebeurd in de stopmachine waar het vlees door een vulpijn geperst wordt waar
een kunst- of natuurdarm omheen zit.
- zweten, rijpen en doorkleuren: 24 uur bij 26graden en 95% RV. Hier zetten de
melkzuurbacteriën de glucose om en wordt de rode kleur gevormd. Door de pH verlaging
(4,9) gaan eiwitten coaguleren, stevigheid van de worst vormt.
- Drogen: ongeveer 10 dagen bij 18 graden, 80% RV. Hierdoor neemt de stevigheid toe en
het oppervlak bij grove worstsoorten oneffen worden.
*ontbenen gebeurd niet meer bij koeien en schapen vanwege BSE
7. bierbereiding
Productie van mout
Mout is gekiemde gerst. Het doel: vorming van enzymen (maltase + amylase) die bij bierbereiding
zetmeel afbreken tot maltose. Maltose = voedingsstof voor gist.
Gerst wordt bevochtigd en gaat ontkiemen. Hierbij worden enzymen gevormd. Daarna wordt het
verhit (eesten).
Hoe bruiner het bier, hoe hoger het verhit is.
-

gerst (Barley)
weken (zwellen)
mouten (kiemen)
eesten (drogen en verhitten)

Dekoktiemethode: de methode om te maischen: 50-55 o C -> eiwitrust, 65 o C -> suikerrust ->
βamylase actief en 75 o C -> α-amylase actief.
 blz 72 processchema bierbereiding
Bier wordt als volgt gemaakt:
- Schroden: een mengsel van moutsoorten wordt geschrood. De mout wordt licht gemalen,
de vliezen (kaf) moet intact blijven als filterhulpmiddel later. De rest van de korrel wordt
verder vermalen.
- Water toevoegen: het brouwwater moet een goede hardheid, ijzergehalte, pH, en
bacteriologische gesteld zijn. Inmaischen: het samenvoegen van het water aan de schrood
in de beslagkuip. Temp = 50 graden. Eiwitrust genoemd.
- Maischen: 1/3 van de inhoud van de beslagkuip naar de brouwketel overgepompt. Het
wordt naar 100 graden gebracht en teruggepompt naar de beslagkuip. Na mening wordt

de tempratuur 65 graden, 30min (eerste maisch). De suiker-rust genoemd. Daarna weer
1/3 van de inhoud overgepompt en gekookt. Daarna naar 75 graden gebracht (tweede
maisch).
- Klaringskuip: de vloeistof wordt gescheiden van de onoplosbare delen dmv filtratie. Op de
klaringskuip blijven kafdeeltjes achter, deze vormen een laag die als filter werkt. De
onoplosbare deeltjes (borstel) worden afgescheiden en verkocht als veevoer. De vloeistof
(wort) gaat naar de kookketel.
- Kookketel: de wort wordt gekookt (discontinu) en hop wort toegevoegd als een extract.
Belangrijke effecten bij koken: het steriel maken van de wort, het stop zetten van de
werkzaamheid van de enzymen, het indampen van de wort tot de gewenste concentratie
opgeloste stoffen (Plato) en het uitvlokken van ongewenste eiwitten waardoor de
helderheid van de wort verbeterd.
- Worstseparator: troebele deeltjes (kafresten en uitgevlokte eiwitten) worden met behulp
van een separator (centrifuge) afgescheiden.
- Koelen en gist toevoegen : het koelen van de wort gebeurd met een plantenkoeler bij 8
graden. Daarna wordt de gist toegevoegd, deze zet de maltose om in alcohol en
koolzuurgas. Van de 10% vergistbare opgeloste stof wordt 7% vergist in de gistkelder en
3% tijden de volgende fase in de lagerkelder.
Eiwitrust: de tempratuur waarbij proteolytische enzymen actief zijn en eiwit afbreken tot
brokstukken eiwit waardoor ze beter oplossen in water.
Suiker-rust: hierbij wordt de B-amylase actief. Het breekt zetmeel af tot dextrinen.
Tweede maish: a-amylase wordt actief en het gaat maltose produceren.
Bovengist/ondergist: bovengist is aan de oppervlak en ondergist op de bodem. Dit is de plaats in
de vloeistof waar de gist zich verplaatst als het uitgewerkt is.
Lageren: vergisten bij lagere tempratuur 0-1 graden.
Voordelen? Continue versus batch in bierbrouw proces
– productkwaliteit
– efficiëntie
– energiegebruik
– rendement

Mout
Brouwproces
Gist
Gisting Temp
Einde gisting
Rijping Temp

Hoge gisting
Speciale aromamouten
Infusie
Hoge giststammen
15 – 25
Gist naar boven
15

Lage gisting
Bleke mouten
Dekoktie
Lage giststammen
8 – 12
Gist naar onder
0

8. Extrusie
Wordt vooral bij zetmeel toegepast.
Natief zetmeel: natuurlijke vorm, reserve voedsel planten en fracties: amylose en amylopectine.
Gemodificeerd zetmeel aangepast voor/aan het technologisch doel
Extrusie van zetmeel: zetmeel is niet oplosbaar in koud water. Door het te verhitten gaan de lange
ketens (amylopectine) het water insluiten en hierdoor ontstaat verstijfseling. Dit zorgt ervoor dat
de zetmeel andere eigenschappen heeft.
Door de plakkerigheid te voorkomen kan er gebruik worden gemaakt van een dubbele schroef.
Factoren die bij zetmeel en extrusie plaats vinden:
- temperatuur
- vochtgehalte
- rotatiesnelheid van de schroef
- druk
Hoe meer vocht, hoe makkelijker het verstijfselen gaat.
Hoe sneller de schroef, hoe sneller het eruit komt.
Hoe groter de druk, hoe groter de expansie.
Verhitten van ei: ontstaat gelering.
Drogen of bevriezen:
- oplosbaarheid beter (bijv. melkpoeder snel drogen)
- langzaam invriezen (vlees wordt taai)
- mechanische krachten
- deeg kneden
- ei-eiwit kloppen (apolair eiwit in luchtbel en polaire staart in water)
Door het verhitten van de eiwit (denaturatie) veranderd de structuur waardoor het van andere
toepassingen kan dienen.
Irreversibel: verbreken van de stabiliserende binding. Zorgt ervoor dat de structuur niet meer
terug kan worden gekeerd.
Eiwit en extrusie:
- smaak en kleur: mailiard reactie, worden zoeter
- structuur: gelachtig en oplosbaar
Voordelen extrusie:
- lage proceskosten
- geen effluent (kookvocht)
- weinig arbeidsintensief
- groot aantal nieuwe producten mogelijk
Nadelen extrusie:
- veel processen tegelijk
- plakkerige grondstoffen
- moeilijk te standaardiseren, elke keer verschilt het weer een beetje

Mogelijke effecten van kook extrusie (HTST)
- verandering van zetmeel
- verandering van eiwitten
- inactiveren enzymen
- afname aantal micro-organismen
- verlagen Aw bij uittreden
- maillard reacties
- geëxpandeerd product (hoge druk, smalle opening)
- mogelijke bijeffecten van expansie kunnen zijn: kleurvervaging, verlies vluchtige aroma’s
coextrusie: twee verschillende extrusieproducten worden in één procesgang gecombineerd
voorbeelden:
- omhulsel en vulling worden beiden tegelijkertijd gevormd door middel van extrusie:
gevulde drop staaf/sliert
- twee lagen combineren: verpakkingsmaterialen
9. Vriesdrogen
Vriesdrogen: is het snel laten invriezen onder lage druk het ijs laten sublimeren (vast -> gas)
waardoor de structuur nauwelijks veranderd.
Voordelen:
- vorm en structuur
- goed houdbaar
- rehydratie
- vitaminebehoud
smaak en kleur
Nadeel: duur

Biotechnologie
Biotechnologie is een verzamelnaam voor technieken waarbij organismen worden gebruikt voor
de ontwikkeling van nieuwe stoffen, voeding en medicijnen,
Traditionele biotechnologie:
 Fokken / kruisen van dieren + selectie
 Kweken / kruisen van planten + selectie
 Het gebruik van bacteriën, gisten en schimmels voor het maken van onder anderen brood,
bier, wijn en kaas.
Moderne biotechnologie:
 Eigenschappen van bacteriën, planten en dieren aanpassen door rechtstreeks in te grijpen
op de informatiedrager die aan de basis ligt van alle kenmerken van een organisme: het
gen.
 ->veel gebruikte term binnen de moderne biotechnologie: Gentechnologie / genetische
modificatie /genetische manipulatie
Bij genetische modificatie wordt erfelijk materiaal veranderd om planten, dieren, bacteriën,
schimmels of gisten andere eigenschappen te geven. Dit wordt ook wel genetische manipulatie
genoemd. Om gentechnologie te snappen is er kennis vereist van de cel, het gen en van het DNA.
De cel
Onze huid, onze spieren, onze beenderen en organen, heel ons lichaam is opgebouwd uit cellen.
De cel is de bouwsteen van elk levend wezen.
De cel is de kleinste levende eenheid die zelfstandig kan groeien en zich kan vermenigvuldigen.
Bacteriën bestaan uit slechts één cel, een volwassen mens heeft er >10.000.000.000.000!
Onze cellen hebben verschillende functies en vormen en zijn georganiseerd in weefsels en
organen, zoals een spier, een nier of een oor.
Om van een cel naar een heel organisme te komen zijn drie processen heel belangrijk:
Celdeling: Celdeling is een proces waarbij een cel zich opsplitst in twee of meer andere cellen.
Ce differentiatie: de ontwikkeling naar gespecialiseerde cellen noemen we differentiatie, het
moleculaire mechanisme achter deze evolutie vindt plaats in het DNA.
Celdood
De codes bevinden zich op het dna dat in elke cel voorkomt, dna bestaat uit twee snoeren de
dubbele helix. Elke aminozuur heeft een eigen code op het DNA, het DNA beschikt over vier
verschillende basen A, C, G en T. G en C altijd gekoppeld en A en T altijd gekoppeld. Een setje van
drie basen codeert voor een specifieke aminozuur.
In het lichaam zorgen eiwitten voor bijna alle levensprocessen (ook enzymen zijn eiwitten) De
eiwitten worden door de cellen gemaakt. Maar hoe weten die welk eiwit ze moeten produceren?
De cellen vinden die informatie in de vorm van een gen – zeg maar een uniek recept voor elk soort
eiwit.
RNA: Een molecule dat helpt de informatie van het DNA te ‘vertalen’ naar een aminozuur
Combinaties van drie basen coderen in feite via RNA voor aminozuren. De volgorde van die
codes(telkens drie basen) bepaalt de volgorde waarin aminozuren aan elkaar worden
gekoppeld
een DNA-stukje met de informatie voor één bepaald eiwit (een aaneenschakeling van
aminozuren)
Een gen omvat dus vele malen setjes van drie basen in een bepaalde volgorde coderend voor
aminozuren in een bepaalde volgorde -> eiwit
 zie opdrachten scholar & artikelen / vragen

Milieu Dia les 1
Geschiedenis van milieu problematiek:
- oermens: pasten zich aan de omgeving, werd kouder geen erge milieuproblemen
- permanente vestiging: ontbossing, vervuiling van straat
- industriële expansie: gebruik kolen, roet en schadelijke gassen die vrij komen
- exploitatie fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en bruinkool
- (exponentiele bevolkingsgroei): ontstaan van meer vervuiling
Oorzaak: moment dat de mens dingen gingen winnen om producten te maken.
vulkanisme/ erosie: was er al voordat de mens er was
Sedimentatie: afzetten of neerslaan
oorzaak is beschreven in het systeem hieronder:

DDT ontstaat veel bij voedselproductie: insectiecide tegen insecten en muggenplagen dat
percistent is (niet afbreekbaar dus)
De voorspellingen van de club van Rome hebben te maken met de hoeveelheid mensen, bronnen
en hoeveelheid eten. Ze zeggen max 10 mil.
Milieuzorg
Componentgerichte aanpak: de compartimenten zijn Water, Bodem, Lucht.
Voorbeeld: watervervuiling
Fragmentarische aanpak met behulp van wetten:
- Wet op luchtverontreiniging
- Afvalstoffenwet
Maatregel in het ene compartiment kan negatief effect hebben in het andere compartiment.
CFKS zorgen voor afbraak van de ozon laag.  fluor met veel chloor.
Themagerichte aanpak:
- Klimaatverandering
- Verzuring
- Vermesting
- Verspreiding: bijv DDT stoffen

-

Verontreiniging van de bodem
Verwijdering: afval
Verstoring: geluidoverlast
Verdroging
Verspilling

Gestelde doelen worden bereikt door: Wetgeving, Belastingen en subsidies, Verinnerlijking,
Doelgroepenbeleid, Convenanten (bijv: 10% minder verpakkingsmateriaal), Meerjarenafspraken
en green deals (minder energie verbruik, krijg jij een vergunning bijv).
1987 het duurzaamheid principe: de aarde achter laten, zoals die gekregen is. Dit principe is
volgens de economische, sociale en ecologische (3P’s)
1992 conferentie van rio: uitgangpunten die worden vastgelegd bij het bereiken van een
duurzame ontwikkeling. Zoals bijv: 2,6 Gton koolstof per jaar.
1998 kyoto-verdrag: 5% minder broeikasgassen CO2 in 2010. In Europa met 8% reduceren en NL
6%.
9-3-2007 Europa: CO2 uitstoot 20% verlagen en 20% in 2020 van de energie uit hernieuwbare
energiebronnen.
Reductie is noodzakelijk om de milieubelasting te verlagen. Bijvoorbeeld: 60% biomassa en 95%
depositie van cadmium en zinkt. Reductiefactor: 2-20
DTO Duurzame Technologische Ontwikkeling visie is per eenheid welvaart milieueffect met een
factor van 20 verminderen. Door bijv: spaarlamp!
Duurzame energiebronnen: wind, zon en waterkracht.
Cradle to Cradle: afval is voedsel. Volledige hergebruik van het afval.
Voeding is een grote oorzaak van milieubelasting.
2009 milieu balans: Vlees, vis en zuivel: verduurzamen of vervangen?
– De mondiale consumptie van vlees, vis en zuivel veroorzaakt momenteel circa
30% van het verlies aan biodiversiteit.
– Van de landbouwgronden is momenteel 80% in gebruik voor de productie van
vlees en zuivel.
– Door bevolkingsgroei en de stijgende consumptie van vlees, vis en zuivel per
persoon zal de biodiversiteit verder afnemen.
NMP Nationaal Milieu Plan doelstellingen:

Dit willen ze bereiken doormiddel van:
- Milieuvriendelijke trends wel in opinie maar niet in consumptie.

-

De meest hardnekkige milieuknelpunten voor natuur op land zijn de te hoge
stikstofdepositie en verdroging
Verder terugdringen van broeikasgassen na 2012 leidt tot forse beleidsopgave.
Luchtkwaliteit verbetert; doelstellingen komen in de komende 10 jaar in zicht.

Milieu Dia les 2
Milieugerichte Levenscyclus-analyse (LCA) voorbeeld is de Grolsch beugel fles, deze fles zorgt
ervoor dat het milieu het minste belast.
Ze analyseren dit door de gehele levenscyclus van het product in kaart te brengen:
- Alle emissies naar lucht, water en bodem
- Het onttrekken van schaarse, niet vervangbare grondstoffen
- Rubriceren naar milieuthema
- En ruimte gebruik
Activiteiten die daarbij te pas komen:
1. Afweging methodiek
2. Doelbepaling: Onderwerp, Initiatiefnemer, Doelgroep, Aanpak, Diepgang en Functionele
eenheid.
3. Inventarisatie
a. Procesboom (voortbrengingketen moet bekend zijn)
b. Gegevens verzamelen (gebruiks- en afvalfase bekend zijn)
c. Bepalen systeemgrenzen
d. Verwerken gegevens (de bedrijven moeten beschikken over milieu gegeven en die
gegevens beschikbaar stellen)
4. Analyse: Welke milieuthema’s zijn relevant voor het betreffende product? En welke
stoffen komen vrij/worden onttrokken die een rol spelen binnen het betreffende thema.
* Er moet van te voren worden afgesproken hoe zwaar bepaalde elementen wegen.
Hieronder zie je LCA van Europa

Er zijn verschillende indicatoren die schade aan grondstoffen brengt, schade aan ecosysteem en
schade aan de gezondheid. Zie figuur hieronder:

Classificatie actoren:
- Maken het mogelijk het effect van verschillende stoffen binnen een thema op te tellen.
- Dit leidt tot een geclassificeerde score binnen het thema.
- Het is dan nog niet duidelijk of het effect binnen het thema relatief groot of klein is.
Van veel stoffen zijn binnen een thema classificatiefactoren bekend/vastgesteld. Zoals
broeikaseffect: CO2, N2O, CFK-11 en CH4.
Normaliseren: worden de classificatiescores vergeleken met de totale uitstoot/score in
bijvoorbeeld Nederland binnen dat thema. De relatieve milieubelasting van een product binnen
een thema wordt daardoor duidelijk.
Evaluatiefactoren: proberen dit aan te geven bijvoorbeeld het broeikaseffect telt tien keer zo
zwaar mee als de afbraak van de ozonlaag. Dit is moeilijk te objectiveren.
Bij food wordt er vaak gelet op milieu aspecten:
- Energie of CO2 (carbon footprint)
- Foodmiles (transportkilometers)
- Footprint, voetafdruk
“Gifresten”
Stichting Duurzame Voedingsmiddelenketen (DuVo): heeft eind 2008 een onderzoek laten doen
naar de haalbaarheid van CO2-labelling van voeding. Dit geeft een snelle weergave van het
milieueffect van de voedingsmiddel.

In de keten van de veeteelt kan er nog verbeteringen aangebracht, dit deel heeft geen groot effect
erop. Producten als zuivel, vlees en vis. En snacks, snoep en sausen vormen het grootste
probleem.
Op korte termijn is dit voor eigen belang van de producent denk aan veiligheid, gezondheid en
prijs. En bij lange termijn maatschappelijk belang denk aan: afval, diervriendelijkheid.

Food 20 -30% inpakt op het milieu.
Als eurtophicaten te goed gevoerd worden, komen er algen in het water deze gebruiken zuurstof
waardoor de vissen tekort kan ontstaan.
Gifresten: resten van bestrijdingsmiddelen
Milieu Dia les 3
Duurzaamheid vormt in toenemende mate een vast onderdeel van de strategie bij
voedingsbedrijven.
Dit vereist monitoring van de ‘groene’ doelstellingen en coördinatie van het
duurzaamheidsbeleid.
Soms wordt dit gedaan door duurzaamheidsmanagers, maar lang niet altijd.“Je moet
duurzaamheid koppelen aan vakkennis.”
Groene revolutie in de procesindustrie kan doormiddel van:
- Biobrandstoffen
- Algengrondstoffen
- Kassen LED’s
- Flessen uit biomassa
- Zonnecellen
Ruim acht op de tien Nederlanders (en vrijwel alle Cultureel Creatieven) geeft aan het (heel)
belangrijk te vinden dat bedrijven zich bezig houden met duurzaamheid
Bij milieuzorg staat de P van Planet centraal: het vermijden negatieve milieueffecten in alle
onderdelen van de keten.
Milieuzorgsysteem: Een samenhangend geheel van beleidsmatige, organisatorische en
administratieve maatregelen gericht op het inzicht krijgen in , het beheersen en het verminderen
van milieubelasting door de bedrijfsactiviteiten
V&G bedrijven verschillen sterk in hun aandacht voor het milieu
- Minimaal: Zich houden aan de wetgeving
- Maximaal: Zich houden aan de wetgeving, systematische milieuzorg binnen het bedrijf,
ketenverantwoordelijkheid nemen, zorg voor het milieu vermarkten
Milieuzorg systeem in NL:
- 1989 NL loopt voorop met aanzet tot interne milieuzorg
- Vanaf 1991 milieuzorgsysteem volgens regels van VROM
- Vanaf 1994 steeds vaker volgens Britse standaard (BS 7750), certificeerbaar!
- Vanaf 1995 registratie in Europees verband
- Vanaf 1996 volgens ISO 14001, certificeerbaar!
Volgens standaard ISO 14001, certificeerbaar
- De norm bevat geen absolute eisen ten aanzien van de milieuprestaties
- Wel de eis te voldoen aan wet- en regelgeving
- Wel de eis tot continue verbetering
Zo zit een Milieuzorgsystemen in elkaar:
- Milieu-inventarisatie (o.a identificatie milieuaspecten)
- Milieubeleid(sverklaring)
- Milieudoelstellingen t.a.v. de belangrijkste milieuaspecten
- Implementatie – milieubeheerssysteem (Meten, Controle en corrigerende maatregelen)
- Evaluatie: op basis van interne verslaggeving ,o.a. jaarverslag, Milieu-audits (volgens ISOnormen 14001?) en beoordeling door de directie

De voordelen ervan:
- Inzicht in milieuprestaties en verbetering
- Beheersing milieurisico’s
- Inzicht in wettelijke eisen
- Sterke positie ten aanzien van afnemers/ concurrentievoordeel
- Imago
- Betere relatie met overheid
 zie scholar reader. Nalezen!
EXTRA LTV schrift
Flowsheet: beknopte proces schema’s handelingen. Hierbij wordt de unit operations in een
werkwoord weergegeven en de hulpstof die daarvoor nodig is.
Aan de linkerkant staan de hulpstoffen, rechterkant wat er nodig is.
Bij veiligheidsaspecten zijn er altijd kritische punten.
 oefenen processchema maken
Flesteam peeling nadeel is dat je natte resten over houdt.
Luchtmessen voordeel droog proces
Onderwatermeting: hoe zwaarder de aardappel in het water, hoe hoger het zetmeelgehalte.
Zoutbad komen de glazige aardappelen boven drijven, omdat de dichtheid lager is.
Functies balanceren:
- voorkoken
- uitwassen suikers
- enzym ppo onwerkzaam maken
crylamidegehalte is een giftige stof. Deze ontstaat door reactie van suiker met eiwit boven de 120
graden. Dit kan worden verlaagd door: suiker gehalte verlagen, temp goed beheren.
!!Tentamenvraag: geef een voorbeeld van een traditionele biotechniek
mitose: kern uit elkaar getrokken en chromosomen 2x elkaar.
Cel differentiatie: chromosoom bestaat uit DNA  gen
DNA heeft 2 delen die een kopie van elkaar zijn, zo kan die zich delen.
4 soorten kenmerken DNA: A/C/T/G
Gentechnologie: gen te pakken hebt die in een ander organisme plaatsen.
Monsanto: gen dat resistent zijn tegen rand-up zodat je geen onkruid krijgt.
GGO: genetisch gemodificeerde organismen.
Chilling injury is het beschadigen van de cellen, doordat de temp te laag is.
Hoe sneller een product ademt hoe sneller het ook rot wordt.
Voorbeeld convectie stroming zijn sperziebonen
Radiatie straling is oven
Voorbeeld direct stoom stoomgroente
Indirect platen pasteur
!! verschil geosysteem en ecosysteem
Geosysteem: beter inzicht in land, oceanen, dampkring en de nauw met elkaar verband houdende
water-, voedsel- en biochemische cycli en energiestromen.

Ecosysteem: men kan de aarde en alles wat zich hierop bevindt, incl dampkring beschouwen als
een systeem wat bestaat uit levende (mensen, dieren) en niet-levende (bodem, water, lucht)
onderdelen. Tussen als deze onderdelen bestaan kringlopen en stromingen.
Vla bereiding:
- ingrediënten (zetmeel, suiker, verdikking stof) met gestandaardiseerde melk
- vla -> buffertank
- pasteur verwarmt voor tot 70 graden
- homogeniseren (verkleinen van vetbolletjes)
- steriliseren met VIIS (continue werking onder vacuüm)
- water verdampen in flash cooler (snel instant verhitten)
- verpakken
!! wanneer wordt een tarwe korrel hard? Bij het verdampen van water.
!! Uitmaling van vezels hoger of lager? Hoger
Milieu:
Classificeren: gegevens onder brengen in milieu thema
Normaliseren: kijken hoe groot het effect is vergeleken met het totaal
Evalueren: oe belangrijk is het thema en welke score het krijgt?
Het verschil tussen gerst en tarwe is de glucosegehalte.
Hop wordt toegevoegd voor de bittere smaak

