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Fact sheet 

= Radiofrequent pasteuriseren / steriliseren / tempereren 

 

GESCHIEDENIS 

 Het gebruik van radiogolven voor het verhitten van polariseerbare materialen, bestaat reeds sinds 1930 

 In de landbouw wordt deze techniek gebruikt om ongedierte in bepaalde gewassen te doden na de oogst, 

zoals bv walnoten in de schil 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Maakt gebruik van elektromagnetische energie  

 range 3 - 300 MHz, meest gebruikt zijn 13,56 en 27,12MHz 

 Energie inbreng van binnenuit  

 Zowel batchproducties als continue systemen  

 Indringdiepte: 10 -20 cm (afhankelijk van de gekozen frequentie = aantal MHz) 

 Voor vloeistoffen (ook met hoge viscositeit) en relatief droge producten 

 Zowel in bulk als verpakt 

 

BESCHRIJVING 

 Product bevindt zich in het elektromagnetische veld tussen 2 elektroden 

 De dipolaire moleculen (vb watermoleculen) in het product worden in beweging gebracht (vibreren en 

roteren) en zorgen op hun beurt voor warmteproductie 

 Zeer snelle opwarming van het product 

 Ontdooien: brood: 0,1°C/s, vruchtensap: tot 100°C/s 

 Tempereren: van -20°C naar -2°C in 10 à 20min 

 

TOEPASSINGEN 

 Groenten en fruit 

 Pasteurisatie en sterilisatie van purees, smoothies, sappen en sauzen 

 Tempereren en ontdooien van groenten en fruit (vb artisjok) 

 Bakkerij 

 Homogeen nadrogen van producten als koekjes en biscuits 

 Tempereren en ontdooien van boter 

 Vlees en vis 

 Tempereren en ontdooien van vlees en vis 

 Snelle ontdooiing van vlees en vis 

 Droge stoffen 

 Pasteurisatie en ontsmetting van kruiden, specerijen, noten, verse pasta, brood 

 Kruiden 

 drogen van kruiden 
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

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

 Snelle en homogene verhitting, waardoor geen of beperkte achteruitgang van organoleptische, chemische 

of fysische eigenschappen 

 Vb minder drip verlies bij tempereren van vlees en vis 

 Ontdooien op aanvraag en just-in time, waardoor je nooit teveel zal ontdooien 

 Duurzaam proces: hoge energie-efficiëntie (65-75%), eenvoudig aan/uit schakelbaar, geen start-verliezen 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Niet-homogene producten kunnen lokaal oververhitten  

 Er is kans op ongelijkmatige verwarming 

 Niet toepasbaar voor voedingsproducten bestaande uit verschillende ingrediënten, doordat het verschil in 

diëlektrische verliezen van deze ingrediënten groot is bij deze golflengtes  

 vb bereide maaltijden kunnen hier niet mee behandeld worden 

 Temperatuur controle is moeilijk 

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 Toestel = € 180.000 - 225.000 per module van 85kW, totaal € 50000 – 1,5 miljoen 

 Productiekosten: € 0,02 per kg 

 vooral elektriciteitskost: efficiëntie = 65% 

 Onderhoud = triode om te 10000 - 12000u vervangen (€ 5000) 

 

TESTAPPARATUUR 

 NL: Wageningen UR, Top bv, RF Food Systems 

 IT: Stalam 

 FR: Sairem 

 

PRODUCENTEN EN VERDELERS 

 NL: PureWave van Top bv, RF Food Systems 

 IT: Stalam (verdeler BeNeLux = Food Assist) 

 FR: Sairem 

 

BRONNEN 

 Science Direct, Topwiki, Stalam, RFfoodSystems, Food Assist 


