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Aimeriez-vous lire le lettre d'information en français ? Cliquez ici.

Nieuws vanuit het
Interreg FWVl VEG-i-TEC project
Het Interreg VEG-i-TEC project, kaderend binnen het Interreg FrankrijkWallonië-Vlaanderen programma, is vollop aan de gang.
Meer nieuws dan ook hieronder omtrent de laatste stand van zaken binnen dit
project.

Events in de kijker:

VEG-i-TEC nodigt uit!

VEG-i-TEC

workshop sensoren incl. opendeur
17 mei 2022

@ Le Salon Agr’Hauts
17 mei 2022

Meer info: klik hier

Meer info: klik hier

Verder in deze nieuwsbrief:
Hergebruik van proceswater tijdens blancheren van aardappelen een stap dichterbij!
Listeria monocytogenes, een actueel, uitdagend pathogeen om onder controle te
houden in de voedingsindustrie
Een nieuwe methode om het verbruik van waswater te verminderen en de kwaliteit
van gerecycleerd water te verbeteren?
Verwijdering van pesticides voor een ecotoxicologisch verantwoorde lozing en
mogelijks hergebruik door de groenten- en aardappelverwerkende industrie
VEG-i-TEC @ FCFP2022 Internationaal
De pilootinfrastructuur van het VEG-i-TEC gebouw is in volle uitbreiding: uitbouw
van een monitorings- en visualisatietool
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Hergebruik van proceswater tijdens blancheren van aardappelen
een stap dichterbij!
In een samenwerking met het COOCK-project SUCR’EAU, gesubsidieerd door VLAIO,
wordt gefocust op de blancheerstap van aardappelverwerkende bedrijven. Hierin wordt
onderzocht op welke wijze het blancheerwater, dat zowel energetisch als nutritioneel
waardevol is, kan gezuiverd worden met oog op het mogelijk hergebruik in dezelfde
blancheerstap. Na een uitgebreide karakterisatie van dit type proceswater en na een
screening van verschillende mogelijke zuiveringstechnieken op laboschaal, zijn de eerste
piloottesten sinds kort van start gegaan! Tijdens deze piloottesten wordt een
behandelingstrein getest waarbij het blancheerwater eerst gecentrifugeerd wordt om het
merendeel aan belading komende uit vaste deeltjes te verwijderen. Vervolgens wordt het
water verder behandeld via membraanfiltratie bestaande uit één nanofiltratie stap en twee
opeenvolgende omgekeerde osmose filters.

Listeria monocytogenes, een actueel, uitdagend pathogeen om
onder controle te houden in de voedingsindustrie
Dit onderzoek vanuit UGent focuste zich het voorbije jaar op de identificatie van Listeria
monocytogenes door middel van staalname in een bedrijf. Afhankelijk van het tijdstip, de
locaties en de manier van staalname kunnen andere zaken aan het licht komen. Hier werd
geopteerd om de reiniging en desinfectie op te volgen en tevens ook stalen te nemen
gedurende productie. Het reiniging en desinfectie protocol bleek efficiënt, maar de
uitvoering was inconsistent. Verder, werd er ontdekt dat er een cyclisch verloop was in het
aantal stalen dat positief testte op Listeria monocytogenes waarbij een stijging werd
waargenomen gedurende productie en een daling door middel van de reiniging en
desinfectie. Schoenen van het personeel bleken een reëel gevaar voor verspreiding van
het pathogeen doorheen de fabriek. Tot slot konden een aantal kritische punten
geïdentificeerd worden met behulp van de staalname. Gelijktijdig bleek uit het onderzoek
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naar de invloed van temperatuur, hoek en stam op de biofilm vorming van Listeria
monocytogenes, dat horizontale oppervlakken een hoger risico vormen. Hogere cel
aantallen werden gevonden op horizontale oppervlakken in vergelijking met verticale
oppervlakken en microscopisch kon een biofilm structuur geïdentificeerd worden, dit
ongeachte de stam van Listeria monocytogenes en de temperatuur (21 of 30°C). Dieper
inzicht in persistentie methodologieën zoals biofilm vorming, samen met de screening waar
en hoe pathogenen zoals Listeria monocytogenes, zich schuilhouden, door middel van
staalname schaft een basis voor de ontwikkeling van preventie/eliminatie strategieën.

Een nieuwe methode om het verbruik van waswater te
verminderen en de kwaliteit van gerecycleerd water te
verbeteren?
Om op deze vraag te antwoorden, heeft ADRIANOR de gepatenteerde technologie van
een fabrikant geïntegreerd in zijn proeflijn voor het wassen van verwerkte groenten. Onze
ingenieur Mathis Vérité, die een beroepsopleiding volgt in de richting van industriële
procescontrole en -optimalisatie, bestudeert de doeltreffendheid van de technologie voor
de verbetering van de sanitaire kwaliteit van het gerecycleerde waswater en het effect
ervan op de verwerkte groenten. Er zijn proeven gepland met de verwerking van IVaardappelen, wortelen en sla. Als de resultaten bevredigend blijken, zal het proces kunnen
worden overgezet naar industriële lijnen. Wordt vervolgd…
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Verwijdering van pesticides voor een ecotoxicologisch
verantwoorde lozing en mogelijks hergebruik door de groentenen aardappelverwerkende industrie
Met 1480 m3/jaar/persoon kampt Vlaanderen met de vierde laagste waterbeschikbaarheid
van alle OESO-landen en de laagste waterbeschikbaarheid van West-Europa, waardoor
maximaal dient ingezet te worden op waterhergebruik. Het probleem bij waterhergebruik in
de groenten- en aardappelverwerkende industrie is de accumulatie van pesticiden. In een
samenwerking met het VLAIO gesubsidieerd ECO3-project onderzoekt VEG-i-TEC de
ecotoxicologisch verantwoorde verwijdering van pesticiden door middel van ozon (al dan
niet in combinatie met actief kool), zodat de accumulatie beperkt wordt bij hergebruik en
lozing kan gebeuren op een ecotoxicologisch verantwoorde manier. Het ECO3-project
heeft sinds de start van het project (01/10/2020) de seizoensvariatie van de effluentmatrix
in kaart gebracht, inclusief het seizoen verloop van de pesticiden aanwezig in het effluent.
Terbuthylazine en boscalid, respectievelijk een herbicide en fungicide, zijn als enige
geanalyseerde pesticide bij elke staalname aanwezig boven de drinkwaternorm
(2020/2184/EC) van 0,1 µg L-1. Desondanks er via de combinatie technologie (ozon en
actief kool) reducties van 99% kan worden gerealiseerd, is er geen garantie op het
behalen van de drinkwaternorm door de hoge startconcentraties van terbuthylazine.
Momenteel wordt het behandelde water gescreend op metabolieten en
transformatieproducten, waar bij de eerste identificatie desethyl-terbuthylazine is
geïdentificeerd, welke in een later stadium van het project ook wordt gekwantificeerd. Dit is
van belang om na te gaan in welke mate er al metabolieten worden gevormd doorheen de
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conventionele zuivering en hoe ozon inspeelt op de vorming van metabolieten. Eerste
ecotoxicologische testen resulteren in geen significante toename van de toxiciteit na de
combinatiedosering.

VEG-i-TEC @ FCFP2022 Internationaal
Deze 3 dagen durende conferenties over aangroei en reiniging in de voedselverwerkende
industrie vormen de voortzetting van een reeks bijeenkomsten die in 1981 in Lund van
start ging en tussen 1994 en 2014 in Cambridge (VK) werd gehouden.
Dit congres, dat gericht was op belanghebbenden uit de academische wereld en de
voedingsindustrie, bracht 80 deelnemers samen, van wie 60 persoonlijk en 20 op afstand,
en omvatte 35 mondelinge presentaties en 9 posters. 16 industrieën waren
vertegenwoordigd, waaronder actoren uit Noord-Frankrijk en België.
FCFP2022 maakte talrijke uitwisselingen binnen deze wetenschappelijke gemeenschap
mogelijk, met name over nieuwe studie- en karakteriseringsmethoden, nieuwe
benaderingen dankzij de huidige digitale instrumenten en belangrijke vorderingen in de
kennis om vervuiling tegen te gaan en reiniging in de voedingsindustrie te bevorderen. Het
werk van VEG-i-TEC werd belicht via 4 mondelinge presentaties door de Universiteit Gent
en INRAE.

De pilootinfrastructuur van het VEG-i-TEC gebouw is in volle
uitbreiding: uitbouw van een monitorings- en visualisatietool
Howest heeft de voorbije periode volop sensoren geïnstalleerd in de VEG-I-TEC hal te
Kortrijk. In eerste instantie betreft dit de sensoren voor elektriciteit en water, maar
evengoed de proces – en gebouwparameters worden mee opgemeten. Eén van de
grootste uitdagingen hierin is al deze data in éénzelfde visualisatie & analyse platform te
verkrijgen. Iedere fabrikant brengt eigen systemen op de markt die meestal niet in staat
zijn om met andere systemen te spreken of data uit te wisselen (gesloten systemen).
Binnen dit project willen we een oplossing aanbieden voor dit soort problemen. Hierdoor
worden we in staat gesteld om correcte data-analyses uit te voeren en
besparingspotentieel te onderzoeken. In figuur 1 wordt de volledige flow van sensor tot
datavisualisatie voorgesteld zoals het uitgevoerd wordt binnen het project. Figuur 2 toont
enkele debietsensoren die geïnstalleerd werden in de verse lijn.
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Hebt u een concrete vraag of je wil meer info omtrent één van deze onderwerpen?
Eén adres: vegitec@ugent.be
Geef het snel door en wij gaan onmiddellijk aan de slag!

Contacteer ons nu bij vragen!

Volg ons zeker op sociale media voor de laatste stand van zaken en wees als één van de
eerste op de hoogte van geplande workshops en seminaries.

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling.

Copyright © 2022 VEG-i-TEC, All rights reserved.
You are receiving this email because you were contacted in the past, attended previous VEG-i-TEC
events and/or you have requested to be kept up-to-date on future VEG-i-TEC events.
Our mailing address is:
VEG-i-TEC
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Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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