
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILDE CONSERVERING – HOGE DRUK PASTEURISEREN 

supported by  

 

 

 

Fact sheet 

Hoge hydrostatische druk (HHD) / High hydrostatic pressure (HHP) / High Pressure Processing (HPP) / Ultra High 

Pressure Processing (UHP) / Pascalisatie 

 

GESCHIEDENIS 

 Techniek bestaat reeds sinds 1899 (melk pasteuriseren mbv hoge druk) 

 Sinds 1990 eerste hogedruk behandelde producten commercieel beschikbaar in Japan (sinaasappelsap, 

guacamole, ham, oesters, rijst en fruitdesserts) 

 Enkele jaren later in Verenigde Staten en sinds kort ook in Europa  

 Nu: wereldwijd zo’n 280 productielijnen in gebruik (>50% in USA, >20% in Europa) 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Hoge druk = 100 - 600 MPa 

 Bij kamertemperatuur (10°C-20°C) 

 Grootte toestel = 55 – 525l vat = 5 – 3000kg product per uur behandelen 

 Cyclusduur = 3.5 – 8.5min 

 Voorverpakte producten 

 

BESCHRIJVING 

 Het voorverpakte product wordt in een drukvat gebracht 

 De druk wordt verhoogd door vloeistof (meestal water) in het drukvat te pompen, hierdoor krijgt het product 

overal dezelfde drukbehandeling (uniform) 

 Er zal een kleine temperatuurstijging optreden door compressie, nl 3-6°C per 100 MPa 

 Dit heeft een volumeverkleining van 10-20% tot gevolg, maar deze is reversibel 

 Na enkele minuten wordt de druk terug omlaag gebracht en is het proces afgerond 

 

TOEPASSINGEN 

 Groenten en fruit 

 Behoud van kleur bij groenten zoals avocado en erwten (ook kruiden) 

 Behoud van stevigheid/textuur van worteltjes  

 Verbetering van nutritionele waarden van fruit- en groentesappen 

 Vis en vlees 

 Inactivatie van Listeria monocytogenes in gekookte charcuterie 

 Langere houdbaarheid van oesters, zalm en carpaccio 

 Schaaldieren: tot 30% meer opbrengst doordat vruchtvlees gemakkelijker kan verwijderd worden 

 Kant-en-klaar maaltijden, dikke sauzen en soepen 

 Krokante stukken groenten in de soep 

 Vet- en zoutreductie 

 Zuivelproducten 

 houdbaarheidsverlenging van kaas met 45-60 dagen 
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Inactivatie van micro-organismen (schimmels, gisten, bacteriën en pathogenen) en sommige enzymen 

 Beter behoud van kleur, textuur, smaak/geur, voedingswaarde en vitaminen 

 3 tot 4x langere houdbaarheid zonder gebruik conserveringsmiddelen 

 Geen nabesmetting mogelijk dankzij behandeling in de verpakking 

 Toepasbaar op allerlei producten, geen volumebeperking 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Enkel batchproces mogelijk (semi-automatische systemen beschikbaar, geautomatiseerd met robot) 

 Niet alle verpakkingen kunnen hiervoor gebruikt worden: conserven of glas zijn niet mogelijk 

 Niet geschikt voor producten waar lucht in zit (vb champignons, brood)  

 Niet geschikt voor bevroren producten 

 De inactivatie van sporen sommige enzymen is niet volledig (per product testen) 

 

WETGEVING 

 Pasteurisatie valt niet onder Novel Food wetgeving, sterilisatie wel 

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 Toestel = € 540000 - 2,5 miljoen 

 Productiekost = € 0,11 – 0,40 per kg product 

 Onderhoud en service= € 1,5 - 5 per cyclus 

 

TESTAPPARATUUR 

 BE: KULeuven; NL: WUR, Top bv; DE: DIL; GB: Campden BRI; ES: Hiperbaric 

 Toll processing mogelijk bij Pascal Processing in Helmond (€0,40 - 0,60/kg behandeld product) 

 

PRODUCENTEN EN VERDELERS 

 ES: Hiperbaric 

 GE: Uhde, Multivac 

 USA: Avure 

 

BRONNEN 

 Multivac, Hiperbaric, Avure, Uhde, Agrofoodwiki, Campden BRI, Pascal Processing, WUR, DIL 


