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Fact sheet 

 

GESCHIEDENIS 

 Introductie van industriële microgolfovens op het einde van de jaren 1940, vooral conserven 

 In huishoudens sinds de jaren 80 

 Sinds 2003 patent voor gebruik microgolftechnologie in kant-en-klaar maaltijden 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Maakt gebruik van elektromagnetische energie (915 of 2450 MHz) 

 Uniforme energie inbreng van binnenuit 

 Verpakte en niet verpakte producten 

 Indringdiepte 1-3 cm (hoe lager de frequentie hoe dieper het kan indringen) 

 

BESCHRIJVING 

 Voeding in magnetron (=metalen kast) plaatsen 

 De microgolven weerkaatsen in deze metalen kast totdat ze door het product worden opgenomen 

 De watermoleculen in het product beginnen te trillen wat zal leiden tot warmtegeneratie in het product 

 Het product wordt van binnenuit verwarmd 

 Steriliseren kan onder druk en in warm water terwijl het simultaan verhit wordt met microgolven 

 

TOEPASSINGEN 

 Vlees en vis 

 ontdooien en tempereren van vlees en vis 

 Soepen, sauzen, kant-en-klaar maaltijden 

 verhitten, pasteuriseren en steriliseren 

 Nieuwe generatie Shieltron® folies voor selectieve afscherming van microgolven  

 actieve magnetron afscherming capaciteit van 5-100%  

 Kruiden 

 verhitten 

 Groenten en fruit 

 Behoud van hitte-gevoelige componenten bij pasteurisatie van sappen en purees 

 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

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

 Beter behoud van kleur, textuur, smaak en geur  

 Snelle verhitting van het gehele product 

 Energie-efficiënt proces 

 vb Micropast: pasteuriseren in 4 à 8min en 10 - 15% minder energieverbruik 

 Langere houdbaarheid zonder bewaarmiddelen toe te voegen 
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BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Keuze en vorm van verpakking kunnen zorgen voor niet-homogene verhitting 

 Producten als rijst, aardappelen en deegwaren moeten voorgegaard zijn 

 Recept moet aangepast worden aan nieuwe techniek 

 

WETGEVING 

 Microgolfbestendige verpakkingen (PP, PET) moeten aan de desbetreffende migratiewetgeving voldoen 

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 Toestel = €50000 – 1,5 miljoen (afhankelijk van de toepassing) 

 Productiekost = 5 eurocent per kg product 

 dit is vooral elektriciteitskost 

 efficiëntie van de omzetting = 80% 

 Onderhoud = magnetron moet om de 10000u vervangen worden 

 

TESTAPPARATUUR 

 BE: Dymowave en Meam 

 NL: Wageningen Universiteit 

 FR: Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles  

 SE: Swedish Institute for Food and Biotechnology 

 

PRODUCENTEN 

 BE: Dymowave en Meam 

 FR: Sairem 

 IT: Stalam 

 Combinatie van MW en stoom 

 SE: Micvac (vacuüm) 

 GE: Micropast (niet-vacuüm) 

 

BRONNEN 

 Flanders’FOOD, Agrofoodwiki, Food Production Daily, Shieltronics, Dymowave, Micvac, Micropast 


