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Basisbegrippen uit de 
levensmiddelenproceskunde 
Kortrijk, februari – maart 2016

Inschrijven

Schrijf in vóór 11 februari 2016 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 660 euro. 

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende 20% 
korting.

Bespaar tot 50% op uw deelnameprijs via uw 
KMO-portefeuille. Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest 
van deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Praktisch

Data en plaats 

Donderdag 18 en 25 februari en
3, 10, 17 en 24 maart 2016

Sessie 1-5: van 18 tot 21.30 uur 
Sessie 6: van 18.30 tot 21 uur    
Er is telkens een pauze met drank en broodjes.

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53, Kortrijk (sessie 1-5)  
ILVO, Brusselsesteenweg 370, Melle (sessie 6)

Lesmateriaal 

U ontvangt afgedrukte slides van de lesgevers.

Daarnaast worden de volgende handboeken 
aangeraden als naslagwerken:

• Food Processing: principles and application 
Ramaswamy & Marcotte, CRC Press

• Introduction to food engineering Sigh & 
Heldman. Academic press

• Gratis online cursus:
 www.nzifst.org.nz/unitoperations

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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Programma

SESSIE 1 - donderdag 18 februari 2016

door prof. dr. ir. Imogen Foubert, KU Leuven Campus Kulak 
Kortrijk

Inleiding tot levensmiddelenproceskunde
Na een algemene inleiding, wordt overgegaan tot een 
herhaling van de belangrijkste begrippen, dimensies 
en eenheden. Verder zal aandacht besteed worden aan 
het opstellen van warmte- en massabalansen en de 
verschillende manieren van warmtetransport. Tot slot zal als 
eerste toepassing de warmtewisselaar worden besproken.

SESSIE 2 - donderdag 25 februari 2016

door prof. dr. ir. Bart Nicolai, KU Leuven,
BIOSYST-MeBioS

Koelen en vriezen van levensmiddelen
In deze sessie wordt eerst het effect van koelen en vriezen op 
de kwaliteit van levensmiddelen besproken. Vervolgens wordt 
een overzicht gegeven van de thermodynamische koelcyclus, 
evenals de onderdelen van een koelsysteem (verdamper, 
compressor, condensor, ventiel, koelvloeistof). Verschillende 
industriële koel- en vriesprocessen en de bijhorende 
apparatuur worden besproken. Ten slotte wordt aangegeven 
hoe koel- en vriestijden berekend kunnen worden.

SESSIE 3 - donderdag 3 maart 2016

door prof. dr. ir. Marc Hendrickx, KU Leuven,
Laboratorium Levensmiddelentechnologie

Thermische behandeling van levensmiddelen: blancheren, 
pasteuriseren en steriliseren
Thermische behandelingen (o.a. blancheren, 
pasteuriseren en steriliseren) worden vaak gebruikt in de 
voedingsindustrie. In het eerste deel van deze uiteenzetting 
worden het doel, de basisprincipes en de principes van 
procesberekening van deze eenheidsbewerkingen toegelicht. 
In een tweede deel wordt aan de hand van voorbeelden 
nagegaan hoe deze behandelingen effectief kunnen 
geïmplementeerd worden.

SESSIE 4 - donderdag 10 maart 2016

door ir. Ingrid De Man, Vives Campus Roeselare

Drogen van voedingsmiddelen
Om de verschillende droogtechnologieën beter te 
begrijpen wordt eerst ingegaan op de basisverschijnselen 
bij drogen: de bindingsvormen van water in biologische 
materialen, thermodynamica van de vochtige lucht, het 
conserverend effect van aw-waarde verlaging. Daarna 
wordt dieper ingegaan op het evaporatief drogen (o.a. 
banddrogers, fluidbeddrogers, tunneldrogers, sproeidrogers, 
walsdrogers,…) en het vriesdrogen (=lyofiliseren). Zowel het 
verloop als de technische uitvoering van beide technologieën 
komen aan bod. Voor- en nadelen van de verschillende 
technieken worden besproken.

SESSIE 5 - donderdag 17 maart 2016

door ir. Aldo Peeters, Grontmij

Energie-efficiëntie in de voedingsmiddelenindustrie
Het energielandschap is al geruime tijd in volle beweging 
en het ziet er naar uit dat dit nog geruime tijd zo zal blijven. 
Daarom is het thema energie een blijvend aandachtspunt, 
zodat de bedrijfsvoering zich aanpast aan de nieuwe 
context. Door de juiste keuzes te maken inzake processen, 
nutsvoorzieningen en beheer kan een economisch rendabel 
antwoord gegeven worden op de nieuwe context en wordt het 
bedrijf voorbereid op de toekomst. Doel van deze sessie is de 
cursisten technische en organisatorische middelen aan te 
reiken om zelf aan de slag te gaan.

SESSIE 6 - donderdag 24 maart 2016

door Dr. Katleen Coudijzer, ILVO

Bezoek aan ILVO FOOD PILOT in Melle
In de Food Pilot in Melle kunnen bedrijven hun meest diverse 
innovaties (laten) uitwerken, rond zuivel, vlees, groenten en 
fruit, bereide maaltijden, zoetwaren, …  De Food Pilot, een 
initiatief van ILVO en Flanders’ FOOD, is een applicatie- en 
analysecentrum, waar de agro-voedingsindustrie haar 
producten en processen optimaliseert. Steeds op maat 
van de klant. Van idee tot product, of voor een welbepaalde 
stap in het innovatietraject. In onze productiehal stellen we 
productielijnen op semi-industriële schaal ter beschikking 
om nieuwe ingrediënten, recepten of processen uit te testen. 
Op die manier verkrijgt men representatieve resultaten, met 
minder verbruik van grondstoffen, zonder gebruik van de eigen 
lijn en onder deskundige begeleiding. Het doel van deze sessie 
is de cursisten in te lichten over de mogelijkheden van de Food 
Pilot en een bezoek aan de verschillende productiehallen.

Basisbegrippen uit de 
levensmiddelenproceskunde

Doelstelling

U krijgt u een “gecondenseerd” overzicht van de 
basisbegrippen uit de levensmiddelenproceskunde 
(food processing technology / food process 
engineering).

Tijdens de eerste vier sessies worden de belangrijkste 
processen, technieken en apparatuur besproken 
die gebruikt worden bij de verwerking van 
voedingsmiddelen. In de vijfde sessie wordt dieper 
ingegaan op de energie-efficiëntie van deze energie-
intensieve processen. Tijdens de laatste sessie wordt 
de Food Pilot van het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek (ILVO) in Melle bezocht.

Doelgroep

Professionals uit de voedingsindustrie 
(productieoperatoren, productieverantwoordelijken,…) 
die de basis van levensmiddelenproceskunde niet 
kregen tijdens hun opleiding of opfrissing nodig 
hebben. Bijvoorbeeld: technische profielen die geen 
achtergrond hebben in de voeding of omgekeerd 
mensen die wel thuis zijn in levensmiddelen maar de 
basisconcepten en wetenschappelijke principes van de 
proceskunde niet (meer) kennen. 

Organisatie

Stuurgroep Wetenschappen & Technologie van het 
Postuniversitair Centrum


