
 
 
  

Vlees en vleesproducten herbergen diverse bacteriële gemeen-
schappen. Ondanks de beschikbare conserveringstechnieken, zoals 
verpakking en koeling, lopen ze nog steeds het risico van bacterieel 
bederf dat zich onder verschillende vormen kan manifesteren, inclusief 
de productie van ongewenste vluchtige verbindingen. 
 
In een eerste onderzoeksfase werden de bacteriële gemeenschappen 
van verschillende soorten vlees(producten) en hun plantaardige en 
insectgebaseerde alternatieven in de Belgische handel geanalyseerd op 
de vervaldatum. Vers vlees en hun afgeleide producten (op basis van 
varkensvlees, gevogelte of paardenvlees) bevatten voornamelijk 
specifieke soorten carnobacteriën, lactobacillen en leuconostocs als 
dominante groepen, naast enkele katalase-positieve kokken, 
Enterobacterales, Brochothrix thermosphacta en andere. Over het 
algemeen varieerde de bacteriële belasting en soortdiversiteit 
aanzienlijk, hetgeen afhankelijk was van de productiefaciliteit, 
vleessoort, staal-pH en toevoeging van additieven en/of 
conserveermiddelen. Veganistische en vegetarische alternatieven 
hadden vaak een zeer lage bacteriële belasting, hoewel sommige een 
aanzienlijk aantal melkzuurbacteriën bevatten, waaronder ook 
enterokokken. Tevens werd aangetoond dat insectenproducten ook een 
overvloedige hoeveelheid enterokokken konden bevatten. 
 
In een tweede fase werd selected ion flow tube-mass spectrometry 
(SIFT-MS) toegepast om continu de productie van vluchtige verbindingen 
te volgen tijdens de opslag van gekookte vleesproducten onder drie 
verschillende temperatuuromstandigheden. Experimenten werden 
gestart acht dagen vóór de vervaldatum en geanalyseerd tot acht dagen 
na deze datum. De microbiologische analysen van de stalen toonden aan 
dat zowel melkzuurbacteriën als Enterobacterales aanwezig waren. 
Verschillende vluchtige verbindingen namen in de loop van de tijd toe, 
met name 1-octeen-3-ol, 2,3-butaandiol, acetoïne, benzaldehyde, 
ethanol en methylbutanol. Duidelijke verschillen werden waargenomen 
op basis van opslagtemperatuur en experimentele duur. 
 
Dit doctoraatsonderzoek heeft bijgedragen tot een beter zicht op de 
bacteriële gemeenschappen die de overhand hebben in een reeks van 
vlees- en vleesproducten, evenals hun plantaardige of insectgebaseerde 
alternatieven. Ook werd het potentieel van SIFT-MS onderzocht om 
bederfverschijnselen te onderzoeken, met name met betrekking tot de 
identificatie en monitoring van vluchtige biomerkers. Samengevat is de 
verkregen kennis waardevol met het oog op een beter begrip van - en 
derhalve controle over - levensmiddelenmicrobiota, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de ontwikkeling van bioprotectieve culturen of de 
technologische omstandigheden voor voedselverwerking. 
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