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Fact sheet 

= PEF / gepulseerde elektrische velden 

 

GESCHIEDENIS 

 Onderzoek gestart eind jaren ’90  

 In de VS zijn met PEF gepasteuriseerde vruchtensappen reeds op de markt sinds 2005  

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Kortstondige intense elektrische pulsen  

 Voor vloeistoffen en semi-vloeibare voedingsmiddelen (verpompbare producten) 

 Pasteuriseren bij lage temperatuur (10°C-20°C), beter resultaat indien voorverwarmd 

 

BESCHRIJVING 

 Voeding wordt tussen 2 elektroden geplaatst  

 Onderworpen aan een gepulseerde hoogspanning (20-80kV/cm voor een aantal µs) 

 Hierdoor wordt er een potentiaalverschil over het celmembraan gegenereerd 

 Indien elektrisch veld goed gekozen, zal het celmembraan onmiddellijk breken (in enkele sec): dit is 

afhankelijk van de vorm van de cel 

 

TOEPASSINGEN 

 Hoge veldsterkte (10-30 kV/cm)  

 pasteurisatie van vloeistoffen met deeltjesgrootte van max 1cm³:  

 vrucht- en groentesappen 

 verlengde houdbaarheid met minimaal verlies aan kwaliteit  

 melk 

 uitschakeling van schadelijke mo in rauwe melk met behoud van smaak en nutrienten 

 houdbaarheidsverlenging van gepasteuriseerde melk met 80 dagen 

 ei  

 inactivatie van Salmonella 

 Lage veldsterkte (0.5-1.5 kV/cm) 

 permeabilisatie van cellen  

 rendement verbeteren 

 vruchtensap, suikerextractie, pekelinjectie, … 

 verzachten van de textuur 

 aardappelen, pompoen: snijden vergemakkelijken 

 tomaten, mango: verwijderen van de pel vergemakkelijken 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILDE CONSERVERING - PULSED ELECTRIC FIELD 

supported by  

 

 

 

Fact sheet 

 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

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

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

 In line processing mogelijk  

 Duurzaam proces: korte procestijden, energiekost laag en afvalvrij 

 Sterilisatie is mogelijk, indien minimaal verhit wordt (70-80°C ipv 121°C) 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Capaciteit is lager dan bij conventionele technieken 

 Opschaling is nodig om industrieel te kunnen toepassen 

 Onderzoek is nog nodig ikv afdoding van sporen  

 Geen inactivatie van enzymen  

 

WETGEVING 

 Product moet voldoen aan de Novel Food Regulation 

 Voor vruchtensappen is dit reeds goedgekeurd, voor andere producten niet 

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 PEF machine = 500000€ 

 Product = tussen 0,02 en 0,05€ per liter (energie-efficiënt proces) 

 

TESTAPPARATUUR 

 NL: TOP bv (PurePulse), Pulsemaster bv (Conditioner) 

 DE: DIL (Elcrack)  

 

PRODUCENTEN EN VERDELERS 

 NL: Cool wave Processing (PurePulse), Pulsemaster bv (Conditioner) 

 DE: Elea (ElCrack) 

 

BRONNEN 

 Flanders’FOOD, Agrofoodwiki, Wageningen UR, Campden BRI, DIL, TOP bv, Pulsemaster bv 

 


