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Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Produktschap
voor Vee en Vlees (researchgroepproject no. Rg 88.3.56)
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DE INVLOED VAN BEWERKINGSMETHODEN EN HERKOMST OP DE RUNDVLEESKWALITEIT
I. INVENTARISATIE VAN BEWERKINGSMETHODEN BIJ NEDERLANDSE RUNDERSLACHTERIJEN

T.C.H.G.P. Schneijdenberg

1. INLEIDING

Uit onderzoek is duidelijk geworden dat de vleeskwaliteit niet alleen bepaald
wordt door de eigenschappen van het slachtdier, maar evenzeer beinvloed kan
worden door de behandeling ("handling") van slachtdier c.q. karkas voor, tij
dens en na slachting. Zo kan door een te sterke koeling bij runderkarkassen de
zgn. "cold-shortening" of koudekrimp optreden, hetgeen resulteert in verlies
aan malsheid. Het is onbekend in welke mate deze koelomstandigheden zich in
Nederlandse slachterijen voordoen. Elektrostimulatie werkt onder meer preven
tief ten aanzien van het onstaan van "cold-shortening", doch deze techniek
heeft nog geen algemene ingang gevonden. Evenals bij ongestimuleerde karkassen
kan ook bij een ineffectieve electrostimulatie nog een aanzienlijke variatie
in malsheid gevonden worden. Naast koelomstandigheden en elektrostimulatie
heeft ook het tijdstip van uitbenen invloed op de malsheid (BUCHTER, 1972).
In de praktijk is men onvoldoende doordrongen van de invloed die slach
ting en bewerking hebben op de vleeskwaliteit, niet alleen op malsheid, maar
ook op kleur en waterbinding. De variatie in scheurweerstand, die een maat
voor de malsheid is, werd bij zowel koeien als stieren groot bevonden. Even
tuele sexe-verschillen werden volledig overschaduwd door deze variatie binnen
de sexen, zoals beinvloed door de omstandigheden in de fase van slachting en
bewerking (EIKELENBOOM & SMULDERS, 1987; EIKELENBOOM, 1986).
Nog steeds bestaan aan de zijde van de vleesdetailhandel aanzienlijke
bezwaren ten aanzien van de kwaliteit van stierevlees. Met name de malsheid
en textuur van de duurdere delen van de achtervoet, die normaliter een kortere
bereidingstijd vergen, zou te wensen overlaten. Ook bestaan er wel bezwaren
ten aanzien van de smaak, geur, waterbinding en kleurhoudbaarheid van stiere
vlees. Deze negatieve kwaliteitsaspecten vormen meestal het belangrijkste be
zwaar voor een belangrijk deel van de detailhandel om geen of slechts af en
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toe stierevlees te verkopen.
Een van de doelen van het totale project is dan ook een vergelijkend on
derzoek uit te voeren naar de vleeskwaliteit bij koeien en stieren afhankelijk
van de toegepaste bewerkingsmethoden (elektrostimulatie; koeling; uitbenen).
Het is wenselijk na te gaan in hoeverre genoemde bezwaren reëel zijn, dan wel
op vooroordelen berusten, door stierevlees te vergelijken met vlees afkomstig
van een andere categorie slachtvee, die voor de detailhandel ruim voorhanden
is, te weten koeien in de leeftijdsklasse 5-7 jaar.
ASGHAR & PEARSON (1980) concludeerden na hun literatuuronderzoek dat,
zeker bij jonge dieren, er geen reden is aan te nemen dat vrouwelijk rundvlees
malser zou zijn dan mannelijk. Aangetoond is dat mannelijke runderen meer intramusculair bindweefsel bezitten dan vrouwelijke. Malsheidsverschillen tussen
dieren worden echter niet in belangrijke mate verklaard door verschillen in
totaal gehalte aan intramusculair bindweefsel (- collageen). De afname in
malsheid, als het gevolg van het ouder worden van de dieren, is meer een ge
volg van het ontstaan van steeds meer stabiele dwarsverbindingen in het aan
wezige collageen (S0RENSEN, 1981). Het totaal gehalte aan collageen neemt snel
af na de geboorte tot aan een leeftijd van ca. 8 maanden om vervolgens tussen
8 en 12 maanden weer toe te nemen. De absolute hoeveelheid intramusculair
bindweefsel heeft de neiging constant te blijven na het bereiken van het vol
wassen stadium (ouder dan ca. 16 maanden).

Het gehalte aan hitte-labiel col

lageen neemt echter af met de leeftijd (BOCCARD et al., 1979). Bij vaarzen van
gelijke leeftijd konden Koohmaraie e.a.(1988a) geen verschillen in collageen
oplosbaarheid aantonen.
Als inleiding op de uit te voeren vergelijking tussen koeien en stieren
is een inventarisatie uitgevoerd van bewerkingsmethoden op de Nederlandse
rundveeslachterijen (fase 1). Als vervolg op deze inleidende fase worden in
een beperkt aantal bewerkingssituaties vleeskwaliteitsmetingen uitgevoerd bij
koeien en stieren (fase 2). De resultaten van dit laatste onderzoek zullen
afzonderlijk worden gepubliceerd.
In de derde fase van het onderzoek zullen fysisch-chemische metingen aan
koeie- en stierevlees, geproduceerd onder "optimale" bewerkingsomstandigheden,
aangevuld worden met panelonderzoek door deskundigen (sensorisch-analytisch
panel) en consumenten (thuispanel). De resultaten van fysisch-chemische metin
gen gecombineerd met panelonderzoek zullen tesamen in een afzonderlijke publikatie worden beschreven.
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De term bewerkingsmethoden is zoals reeds vermeld een verzamelnaam voor
een scala aan technieken gelegen in de fase van slachting en bewerking van
karkassen tot aan het moment van aflevering van het eindprodukt vanaf de
slachterij in de vorm van vers vlees. Deze technieken vallen met betrekking
tot hun mogelijke invloed op de vleeskwaliteit uiteen in drie categorieën,
te weten: elektrostimulatie, koeling en uitbenen. De volgende aspecten zijn
hierbij van belang:
- het al/niet uitvoeren van eletrostimulatie (ES);
- de wijze van uitvoering van ES (effectiviteit);
- de wijze en snelheid van koelen van hele karkassen, bouten en gevacumeerde
deelstukken;
- het tijdstip van opdelen van karkassen in gevacumeerde deelstukken (moment
van uitbenen);
- welke kwaliteiten voor uitbenen in aanmerking komen.
Samengevat zijn de doelen van het onderzoek:
- het inventariseren van de in Nederland optredende variatie in methoden voor
de produktie van vers vlees (inventarisatie bewerkingsmethoden). Tijdens de
intervieuws is tevens geinformeerd naar het gebruik en mogelijkheden voor
gebruik van classificatiegegevens. Ook deze laatste resultaten zullen sepa
raat worden gepresenteerd (fase 1).
- vast te stellen in hoeverre het niveau en de variatie in rundvleeskwaliteit
het gevolg zijn van verschillen in bewerkingssituatie tussen slachterijen.
Met andere woorden, hoe het gesteld is met de variatie in vleeskwaliteit
tussen slachterijen en waaraan dit is te wijten. Als referentie dient hier
bij de vleeskwaliteitsvariatie die optreedt als gevolg van variatie in
"handling" van karkassen binnen hetzelfde bedrijf.
Hiervoor zullen vleeskwaliteitsmetingen worden uitgevoerd bij koeien en
stieren in een beperkt aantal verwerkingssituaties (fase 2).
- onderzoek naar de kwaliteitsbeleving van vlees afkomstig van koeien van
gemiddelde leeftijd (5-7 jaar) en vleestieren (ca. 1,5 jaar) door deskundi
gen (analytisch panel) en consumenten (thuispanel).
Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijzen en hoofdstuk 3 de resultaten van de
inventarisatie van bewerkingsmethoden op de grote en middelgrote rundvee
(export)slachterij en in ons land. In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste erva
ringen, opgedaan tijdens de inventarisatie, samengevat en bediscussieerd.

- 8 -

2. WERKWIJZEN

Slachterijen welke bij de inventarisatie zijn betrokken zijn deelnemers aan de
vrijwillige regeling slachting en weging (van kracht vanaf begin 1984) alspede
aan de vrijwillige regeling runderclassificatie (vanaf begin 1986). Verder wa
ren de geïnventariseerde slachterijen in 1987 betrokken bij de prijswaarne^ning
voor rundvee zoals deze door het Produktschap voor Vee en Vlees (PW) wordt
uitgevoerd ten behoeve van nationaal en EG-gebruik (Brussel). De betrokken
slachterijen zijn exportslachterijen, geografisch gespreid over het land. Deze
slachterijen zijn gekozen in hoofdzaak vanwege hun middelgrote tot grote
slachtcapaciteit (> ca. 400 stuks/week). Verder worden op de betrokken slach
terijen voor een belangrijk deel zowel koeien als stieren geslacht.
De inventarisatie van bewerkingsmethoden is uitgevoerd door 10 slachte
rijen te bezoeken. Aan de hand van een aantal vooraf opgestelde vragen is in
een ongeveer 1 1/2 uur durend vraaggesprek met bedrijfsleiders en/of slachte
rij directeuren een beeld verkregen van de bewerkingssituatie per slachtplaats.
De vragen hadden met name betrekking op:
- de bewerkingssituatie (zie hoofdstuk 1);
- plannen voor wijzigingen met betrekking tot de bewerking. Door veranderende
EG-richtlijnen, opgesteld door de Veterinaire Dienst (VD) in zake gezond
heidsvraagstukken vers vlees, is het voortdurend mogelijk dat aanpassingen
in het slachtproces noodzakelijk zijn/worden voor EG-erkenning. De bedrijfs
inspectie wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en
Vlees (RW);
- aanvoer van slachtdieren;
- afzet van hele karkassen en deelstukken;
- gebruik en mogelijkheden voor gebruik van classificatiegegevens in de
praktijk (apart gepubliceerd).

Het enqueteformulier is als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd.
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3. RESULTATEN

3.1. Toelichting

ES:
Een aantal aspecten van de elektrostimulatietechniek (ES) zijn niet vermeld
omdat ze op alle bezochte slachterijen die ES toepassen hetzelfde waren.
Voorbeelden daarvan zijn:
- elektrostimulatie vindt plaats direct in aansluiting op het verbloeden;
- karkassen zijn via een pootketting en daaraan verbonden rolhaak opgehangen
op het moment van ES.
De op de bezochte Nederlandse rundveeslachterijen toegepaste ES-technieken
met bijbehorende technische specificaties zijn vermeld in bijlage 2.

Koeling:
Vermelde celtemperaturen betreffen ingestelde waarden. Het gevolg hiervan is
dat de verwezenlijkte effectieve luchttemperatuur op een willekeurige plaats
in de cel hiervan aanzienlijk kan afwijken. In het algemeen moet gerekend wor
den met temperatuursvariaties en gradiënten in de cel als gevolg van bijvoor
beeld:
- vullingsgraad van de cel;
- capaciteit van de koelaggregaten;
- mate van luchtverplaatsing;
- plaatsing van de ventilatoren (langs de wanden of aan het plafond, horizon
taal of vertikaal uitblazend) en daarmee samenhangend het circulatiepatroon
van de koellucht;
- afstand van de verdampers tot de betreffende karkassen.

Uitbenen:
Met uitbenen wordt bedoeld het scheiden van bouten (1/4 karkas) in spieren of
spiergroepen (technisch vlees) en been. Na uitbenen worden de deelstukken
gevacumeerd. Alle ondervraagde slachterijen benen in eigen beheer uit. Wanneer
vermeld is dat 24 dan wel 48 uur na slachten wordt uitgebeend dan slaat dit op
de normale doordeweekse situatie. Bij slachtingen op vrijdag wordt automatisch
pas ca. 72 uur na slachting uitgebeend.
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3.2. Gegevens per slachterij

Slachterij 1:

ES:
Fabrikant: Koltec (Breda).
Installateur: Nijhuis (Lichtenvoorde).
Type elektrode: glijrail.
Ervaringen met ES:
- het heeft effect, maar wat het precies doet en of het optimaal werkt is
onbekend.
- 1 maal per jaar wordt de installatie technisch gecontroleerd.

Koeling:
Koelruimte hele karkassen:
- ingestelde luchttemperatuur 2-3 °C;
- luchttemperatuur na 24 uur koelen: 5-6 °C;
- plaatsing ventilatoren: aan het plafond, in het midden van de koelruimte;
- koelcapaciteit te kort(ruimtegebrek);
- koeling is afgesteld op meer dan maximaal vermogen.
Temperatuur koelruimte bouten: 2-3 °C.

Uitbenen:
Tijdstip van afsteken: daags na slachten.
Tijdstip van uitbenen: overgrote deel daags na slachten.
Slechts enkele klanten vragen 48 uur p.m. uitbenen.
Vleestemperatuur op moment van uitbenen: 12-13 °C in kern van de achtervoet.
Dit geldt echter voor eerste slach
tingen van de vorige dag. Kerntemperatuur van de laatst geslachte die
ren: c.a. 10 graden hoger.
Bewaartemperatuur vacuümvlees: 0-2 °C.
Bewaarduur vacuümvlees: gemiddeld 4 dagen. Gevacumeerd materiaal moet binnen
10 dagen weg zijn.
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Aandeel uitgebeend (van totaal koeien + stieren): 70-80 %,
waarvan: -

meer dan 95 % van het totaal uitgebeend materiaal koeien zijn,
(2500 bouten/wk)
— 80-90 % van de koeien,
waarvan alle voorvoeten en 500-600 achtervoeten,
kwaliteiten: alle EUROP-klasse R aangevuld met 0.

enkele procenten stieren;
— enkele procenten van de voorvoeten,
kwaliteiten: wat niet in de been te verkopen is.
Alleen voorvoeten, afkomstig van

. srkassen beho

rende tot de onderkant van de classificatie (0).

Overig:
Aanvoer slachtdieren:

koeien:

700- 800

stieren:

800-1000

totaal(per week): 1500-1800
Aandeel inkoop vanaf veemarkt:

koeien:

30-35

%

0

%

15

%

stieren:
totaal:
Plannen voor wijziging van de bedrijfsopzet:

- in verband met RW-eis (7 °C kerntemperatuur alvorens transport is toege
staan) is snelkoeling overwogen. Een belangrijke beperking vormt op dit
moment de beschikbare bedrijfsruimte. Een verandering in deze zal dus m.n.
afhangen van interpretatie van de richtlijnen in de toekomst;
- tendens naar het steeds verder verkleinen van karkassen en het vacumeren van
de betere karkasdelen.

Interessegebieden:
- rendement van shock/snelkoeling;
- beperken van gewichtsverlies ten gevolge van koeling;
- vacuümmateriaal verlaat binnen 10 dagen het bedrijf.
De vraag werd gesteld of dit een wetenschappelijke basis heeft (i.v.m. houd
baarheid).
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Slachterij 2:

ES: niet aanwezig.

Koeling:
Temperatuur koelruimte hele karkassen: 2 °C.
Temperatuur koelruimte bouten: 2 °C.
Meerdere aanblaaspunten van onderuit (oud systeem).
1 koelaggregaat buiten de cel.

Uitbenen:
Tijdstip van afsteken: 2 dagen na slachten.
Tijdstip van uitbenen: doorgaans 2 dagen na slachten.
Vanaf eind 1988 wordt 24 uur p.m. mogelijk.
Vleestemperatuur op moment van uitbenen: om en nabij 7 °C in de
kern van de achtervoet.
Bewaartemperatuur vacuümvlees: 8-10 °C (nieuwe koelruimte: 7 °C).
Geen speciale vacuümcel is aanwezig;
koeling van vacuümmateriaal in de slachtproduktenruimte.
Bewaarduur vacuümvlees: variërend van een week tot 2 maanden.
Het bedrijf beschikt over een vrij grote voorraad
gevacumeerd materiaal. Kiemvrije zakken met zeer lage
zuurstofdoorlaatbaarheid worden gebruikt.

Aandeel uitgebeend (van totaal koeien + stieren): 55-60 %,
waarvan: - meer dan 95 % koeien;
- 80 % van de koeien;
- vrijwel geen stieren;

kwaliteiten: 60 % 0 en 40 % R.
kwaliteiten: vnl. Ro.
(vanaf juni 1988)

Overig:
Aanvoer slachtdieren:

koeien:

360

stieren:

140

totaal (per week): 500
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Aandeel inkoop vanaf veemarkt:

koeien:

70 %

stieren:

10 %

totaal:

53 %

Plannen voor wijziging van de bedrijfsopzet:
-bouwactiviteiten lopen met betrekking tot:
-vacuümcel (bewaartemperatuur 7 °C).
-aanpassing uitsnijruimtes.
-aanpassingen in de slachtlijn.
-volkoelhuis (0 °C);doel: het bereiken van een kerntemperatuur
van 7 °C na ca. 15 uur koelen (van
15.00 uur tot 6.00 uur de volgende
ochtend).
Installateur: Zephyr.
Plaatsing ventilatoren: langs de
wanden.
-pas vanaf juni 1988 worden ook stieren uitgebeend (Ro) voor
export.
-tendens: steeds verder verkleinde delen.
-in tegenstelling tot vroeger:
worstkoeien worden niet meer gevacumeerd maar ingevroren (industrievlees),
-wel worden nog steeds in dezelfde mate hele koeien verkocht, maar steeds
vaker wordt uitgebeend en gevacumeerd afgeleverd.
Interessegebieden:
-het optimaal functioneren van ES. Wat te doen om een goed effect te
verkrijgen ?
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Slachterij 3:

ES:
Fabrikant: MITAB (Simrishamn, Zweden; handmatig systeem).
Installateur: Seffelaar en Looyen (Oldenzaal).
Type elektrode: neusklem.
Ervaringen met ES:
-betere kleur (lichter en helderder rood).
-malsheidsverbetering.
-kleurstabiliteit lijkt niet beïnvloed.
-hooguit enkele malen per jaar technische inspectie op afstelling.
-klant is beste graadmeter voor effectiviteit.

Koeling:
Temperatuur koelruimte hele karkassen: 0-2 °C.
In het weekend enkele graden hoger.
Ventilatoren blazen over de karkassen heen en zijn over de
gehele ruimte verdeeld (langs de wanden).
Koeling staat aan op het moment dat de eerste karkassen
in de cel aankomen.
2 cellen: soms wordt slechts 1 cel gevuld,
soms worden koeien en stieren gescheiden.
Temperatuur koelruimte bouten: 0-2 °C.

Uitbenen:
Tijdstip van afsteken: daags na slachten.
Tijdstip van uitbenen: doorgaans daags na slachten.
Slechts 1 klant wenst uitbenen 2 dagen na slachten.
Uitbenen gebeurt in een aparte vestiging.
Vleestemperatuur op moment van uitbenen: voorvoeten : < 7 °C.
12-17 °C in kern achtervoet,
afhankelijk van het moment van
slachten.
Bewaartemperatuur vacuümvlees: 0 °C.
Bewaarduur vacuümvlees: binnen 3 dagen weg.
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Aandeel uitgebeend (van totaal koeien + stieren): 20-25 %,
waarvan: - ruim 95 % koeien;
- 35 % van de koeien; kwaliteiten: 03 en 02
(250-300 kg)
- ca. 3 % stieren;

kwaliteiten: ??
bestemming: Midden-Oosten

Overig:
Aanvoer slachtdieren:

koeien:

630

stieren:

370

totaal (per week):
Aandeel inkoop vanaf veemarkt:

1000

koeien:

65

%

stieren:

55

%

totaal:

60

%

Plannen voor wijziging van de bedrijfsopzet:
-als RW-eis (7 °C) strakker gehanteerd gaat worden zal het noodzakelijk
worden tot snelkoeling over te gaan.
-vanaf juni 1988 automatische registratie van temperatuur.
-tendens naar het steeds verder verkleinen van bouten alvorens te vacumeren.
-in de toekomst vacumeren van de betere kwaliteiten. Nu nog meer de onderkant
van de classificatie.

Slachterij 4:

ES:
Fabrikant: MITAB (Simrishamn, Zweden; handmatige uitvoering).
Installateur: Seffelaar en Looyen (Oldenzaal).
Type elektrode: neusklem.
Ervaringen met ES:
-m.n. stieren worden opgemerkt als ES niet goed werkt of gewerkt lijkt te
hebben (donkere kleur).
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Test op effectiviteit:
- druk uitoefenen op appel van de lende: stugheid
beoordelen.
- idem kleverigheid/stroperigheid.
- kleur (moet helder rood zijn).
-routinematige controles op effectiviteit worden niet uitgevoerd. Noch
technische inspectie, noch pH-metingen worden uitgevoerd.

Koeling:
Temperatuur koelruimte hele karkassen: 2-4 °C.
Luchttemperatuur bij rüime vulling van de cel : 9-10 °C.
Koeleenheid is buiten de cel gelegen.
Goede luchtcirculatie.
Het betreft hier een vrij oud systeem, dat niet meer wordt
gemaakt.
Temperatuur koelruimte bouten: 2-4 °C.

Uitbenen:
Tijdstip van afsteken: doorgaans 24 uur na slachten.
Tijdstip van uitbenen:

idem.
Dagelijks wordt ongeveer 80 % van de uit te benen
karkassen van de slachtingen van de vorige dag
uitgebeend.

Vleestemperatuur op moment van uitbenen: 8-15 °C in kern achtervoet.
Een kerntemperatuur van 7 °C in de
achtervoet wordt binnen 24 uur
bereikt.
Bewaartemperatuur vacuümvlees: 0-1 °C.
Bewaarduur vacuümvlees: gemiddeld 4 dagen, in ieder geval niet langer dan
een week.
Aandeel uitgebeend (van totaal koeien + stieren): 15-20 %,
waarvan: - ruim 95 % koeien;
(- 25-30 % van de koeien); kwaliteiten: 0+ en hoger,
max. 3 voor vetheid.
- enkele procenten stieren;

kwaliteiten: afhankelijk van de
vraag van de klant.
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Overig:
Aanvoer slachtdieren:

koeien:

400

stieren:

200

totaal(per week):

600

Aandeel inkoop vanaf veemarkt:

koeien:

0

%

stieren:

0

%

Geen plannen voor technische aanpassingen.

Interessegebieden:
-praktijkmalsheidmeting voor in de slachterij.
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Slachterij 6:

ES:
Fabrikant: Koltec (Breda).
Installateur: Nijhuis (Lichtenvoorde).
Type elektrode: automatisch wordt een negatief geladen electrode
op borsthoogte tegen het bevochtigde karkas bewogen.
Ervaringen met ES:
-kleurverbetering.
-maakt in combinatie met goede koeling uitbenen na 24 uur mogelijk;
in de vernieuwde bedrijfsopzet wordt dit mogelijk.
-ongeveer 2 maal per jaar worden pH-metingen gedaan om de effectiviteit
van ES te controleren.

Koeling:
Temperatuur koelruimte hele karkassen: -1-0 °C.
Vrij geforceerde koeling, verdampingstemperatuur -10 °C.
Verdampers zijn in het middeh aan het plafond geplaatst,
4 verdampers per cel.
Temperatuur koelruimte bouten: 1-2 °C.
Vrij hoge luchtverplaatsing in vergelijking met
de cel voor hele karkassen.
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Uitbenen:
Tijdstip van afsteken: daags na slachten.
Tijdstip van uitbenen: doorgaans 2 dagen na slachten.
Vleestemperatuur op moment van uitbenen: 4-5 °C.
Bewaartemperatuur vacuümvlees: 1-2 °C.
Bewaarduur vacuümvlees: < 1 week; gemiddeld 5 dagen.
Aandeel uitgebeend (van totaal koeien + stieren): 1/3 gedeelte,
waarvan het aandeel koeien en stieren totaal afhankelijk is
van afnemer.
Uitgebeende kwaliteiten koeien: Oo en hoger (ca. 3 voor vetheid).
Stieren: voorkeur voor het uitbenen van U-stieren, meestal
wordt echter interventiekwaliteit uitgebeend. Voeten die
niet op de markt kunnen worden afgezet, worden uitgebeend en
gevacumeerd.

Overig:
Aanvoer slachtdieren:

koeien:

300

stieren:

200

totaal (per week): 500
Aandeel inkoop vanaf veemarkt:

koeien:

0

%

stieren:

0

%

Plannen voor wijziging van de bedrijfsopzet:
Vanaf september 1988 start de bouw van een compleet nieuw bedrijf naast het
bestaande. Het betreft hier de bouw van een nieuw koelhuis en een professio
nele uitbeenderij. De directie is de mening toegedaan dat een koelketen welke
niet leidt tot grote fluctuaties in vleestemperatuur belangrijk is voor het
kunnen leveren van een constante kwaliteit.

Slachterij 7:

ES:
Installateur: MlB-teba (Boxtel).
Type elektrode: neusklem.
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Ervaringen met ES:
-Bij de stieren zit er nog wel eens een donkere bij.
In geval van twijfel over de effectiviteit wordt met een pH-meter
gecontroleerd of er sprake is van DFD.

Koeling:
Temperatuur koelruimte hele karkassen: 2 °C.
Hoge-baan-koeling.
Karkassen hangen 1/2-3/4 uur na de weging bij slachthuistemperatuur,
alvorens ze in de koeling komen.
Temperatuur koelruimte bouten: 0-2 °C.
Lage-baan-koeling met hogere luchtverplaatsing in vergelijking met
de hoge baan koeling bij hele karkassen. Dit betekent dat de ventilatoren
korter boven de karkasdelen zijn geplaatst.

Uitbenen:
Tijdstip van afsteken: daags na slachten.
Tijdstip van uitbenen: doorgaans 2 dagen na slachting (bij voorkeur).
Uitbenen daags na slachten als voldoende ver is doorgekoeld,
en/of de hoeveelheid uitbeenwerk voor die dag te kort schiet.
Vleestemperatuur op moment van uitbenen: ca. 4 °C.
Daags na slachten bedraagt de
kerntemperatuur van de achtervoet
nog 12-14 °C.
Bewaartemperatuur vacuümvlees: ca. 7 °C.
Vacuümmateriaal wordt bij gebrek aan koelruimte bewaard in de
slachtproduktenruimte (levers, nieren, etc.). Nieuwe uitbeenderij
en vacuümcel vanaf febr.-mrt. 1989.

Bewaarduur vacuümvlees: ca. een week. Uiterlijk 7-10 dagen.
Aandeel uitgebeend (van totaal koeien + stieren): 20 %,
waarvan:

-50 % koeien; kwaliteiten: 0 + R (minder na 4 voor
vetheid).
-50 % stieren kwaliteiten: interventiekwaliteit.
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Overig:
Aanvoer slachtdieren:

koeien:

75

stieren:

300

totaal (per week):

375

Aandeel inkoop vanaf veemarkt:

koeien:

minder dan 10 %

stieren:

0 %

Plannen voor wijziging van de bedrijfsopzet (vanaf febr.-mrt. 1989):
De bouw van nieuwe faciliteiten is in volle gang. Dit betreft onder andere
een:
-professionele uitbeenderij.
-vernieuwde slachtlijn.
-bewaarcel voor vacuümmateriaal.

Slachterij 8:

ES:
Fabrikant: Vogtwerke (Duitsland).
Installateur: Post.
Type elektrode: op het moment van inventarisatie werd een haak gebruikt
die in het halsspierweefsel werd aangebracht, maar in de
naaste toekomst zal van een neusklem gebruik worden gemaakt.
Ervaringen met ES:
-onlangs klachten gehad over donkere karkassen.
De vraag kwam naar voren of dit een gevolg kan zijn van ES. Zo niet, dan
is het een mogelijk gevolg van indrogen aan het karkasoppervlak.
-ES vanaf april 1988 in bedrijf. Gepland is de installatie een paar maal
per jaar technisch na te zien.

Koeling:
Temperatuur koelruimte hele karkassen:

2-4 °C.

Karkassen arriveren 2-3 uur na slachten in de koeling voor hele
karkassen. Ventilatoren in zowel hele-karkassen-koeling als boutenkoeling zijn langs de wanden geplaatst. De aanwezige koelruimte
is niet toereikend. Het gevolg hiervan is een wachttijd, alvorens
karkassen de koeling in kunnen.
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Temperatuur koelruimte bouten: 2-4 °C.

Uitbenen:
Tijdstip van uitbenen: doorgaans daags na slachting.
Tijdstip van afsteken: idem.
Vleestemperatuur op moment van uitbenen: ca. 10 °C in de kern van de voorvoet;
ca. 12 °C of hoger in de kern van de
achtervoet.
Bewaartemperatuur vacuümvlees: 2 °C.
Bewaarduur vacuümvlees: grootste deel binnen 2 dagen van het bedrijf.
Aandeel uitgebeend (van totaal koeien + stieren): 1/3 gedeelte,
waarvan:
- 80 % koeien;
- 80% van de koeien; kwaliteiten: vnl. O's .
hiervan wortdt uitgebeend:
-alle vangen.
-alle voorvlees en
-gedeelte v/h achtervlees.
- 20 % stieren;

kwaliteiten: mindere kwaliteit (O's)

- 10 % van de stieren

+ alle vangen.

Overig:
Aanvoer slachtdieren:

koeien:

200

stieren:

400

totaal (per week):

600

Aandeel inkoop vanaf veemarkt:

koeien:

0

%

stieren:

0

%

Plannen voor wijziging van de bedrijfsopzet:
-vanaf begin 1989 snelkoeling.
2 delen:
le deel: ca.

-12 °C luchttemperatuur
-25 °C verdampingstemperatuur
hoge luchtverplaatsing
verblijfsduur: 24 min.
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2-e deel: ca.

-3 °C luchttemperatuur
-16 tot -19 °C verdampingstemperatuur
hoge luchtverplaatsing
verblijfsduur: 1 uur en 36 min.

-met de bouw van een professionele uitbeenderij is begonnen.

Slachterij 9:

ES:
Fabrikant: MITAB (Simrishamn, Zweden; automatisch systeem).
Installateur: Seffelaar en Looyen (Oldenzaal) .
Type elektrode: pan-electrode.
Ervaringen met ES:
-pas een half jaar in gebruik.
-goede ervaringen.
-kort geleden zijn pH-metingen gedaan door het WDO (RU-Utrecht).

Koeling:
Temperatuur koelruimte hele karkassen: 0-2 °C.
De verdampers zijn verdeeld over het plafond.
Temperatuur koelruimte bouten: 0-2 °C.

Uitbenen:
Tijdstip van uitbenen: sterk afhankelijk van afnemer,
geen enkele regel te geven.
Tijdstip van afsteken: op de dag van uitbenen.
Vleestemperatuur op moment van uitbenen: afhankelijk van moment
van uitbenen.
Bewaartemperatuur vacuümvlees: 0 °C.
Bewaarduur vacuümvlees: variërend van 1 dag tot 2 weken.
Gemiddelde verblijfsduur: 10 dagen.
Aandeel uitgebeend (van totaal koeien + stieren): 20 %

- 25 -

waarvan:
- meer dan 95 % koeien;
- 20 % van de koeien; kwaliteiten: boven- en onderkant
van de classificatie.
In de middenklasse niets.
- enkele %-en stieren;

kwaliteiten: de betere klassen.
(- interventiekwaliteit)

Overig:
Aanvoer slachtdieren:

koeien:

950

stieren:

250

totaal (per week):
Aandeel inkoop vanaf veemarkt:

1200

40 % van de totale aanvoer.
koeien:
stieren:

50 %
0 %

Plannen voor wijziging van de bedrijfsopzet:
-geen plannen voor aanpassingen. Toepassing van snelkoeling in de toekomst
is niet waarschijnlijk.

Slachterij 10:

ES:
niet aanwezig

Koeling:
Temperatuur koelruimte hele karkassen: ca. 4 °C.
De verdampers zijn aan het plafond bevestigd, horizontaal
naar de wanden uitblazend.
Temperatuur koelruimte bouten: ca. 4 °C.

Uitbenen:
Tijdstip van afsteken: daags na slachten.
Tijdstip van uitbenen: daags na slachten.
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Vleestemperatuur op moment van uitbenen: 10 - 13 °C gemiddeld in de
kern van de achtervoet.
Eerste slachtingen:

7-8

°C.

Laatste slachtingen: 16-17 °C.
Bewaartemperatuur vacuümvlees: 2 °C.
Bewaarduur vacuümvlees: merendeel drie dagen of minder.
In ieder geval binnen een week van het bedrijf.
Maximale houdbaarheid vacuümvlees: 4 weken.
Aandeel uitgebeend (van totaal koeien + stieren): 50-70 %,
waarvan:
meer dan 95 % koeien;

kwaliteiten: gelijkmatig over

het marktaanbod verdeeld.
P's: diepvries (industrievlees),
enkele %-en

stieren;

kwaliteiten: wat niet de

interventie in kan. Dit zijn met name O's en
sterk vervette exemplaren.

Overig:
Aanvoer slachtdieren:

koeien:
stieren:
totaal (per week):

Aandeel inkoop vanaf veemarkt:

300-400
185
485-585

koeien:

100 %

stieren:

100 %

Plannen voor wijziging van de bedrijfsopzet:
-geen plannen voor aanpassingen, immers nieuwbouw is pas afgesloten:
Sinds half juni 1988 is een professionele uitbeenderij in gebruik.
-geen plannen voor electrostimulatie en/of snelkoeling.
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4. SAMENVATTING EN DISCUSSIE

Dit verslag geeft een beeld van de bewerkingssituatie op een 10-tal grote en
middelgrote rundvee(export)slachterij en per 1 juni 1988. Door veranderde EGwetgeving moeten per 1 januari 1989 rundvee slachtende bedrijven aan aar.ceraste
richtlijnen voldoen als zij hun exportvergunning willen behouden. Slac;

.n

moesten voor 1 april 1988 de definitieve plannen voor eventuele aanpassingen
hebben ingediend. Met ingang van dezelfde datum gelden tevens gewijzigde voor
schriften opgesteld door de Veterinaire Dienst. Deze voorschriften hebben met
name betrekking op voorzieningen ten behoeve van hygiene in de slachtlijn
(slachtgereedschappen e.d.). Ergonomische aspecten van de slachtlijn (ge: 'd,
onaangenaam werk) zijn vastgelegd in de nieuwe Arbo-wet en waarborgen de arbeids-omstandigheden van de werknemers in de slachterijen.

4.1. ELektrostimulatie

Van de 10 bezochte slachterijen zijn er slechts 2 niet in het bezit van elektrostimulatie-apparatuur. Toegepaste systemen zijn alle van een laag voltage
type (70-80 Volt). Overwegend wordt een handmatig systeem toegepast waarbij de
negatieve pool van de installatie in de vorm van een neusklem wordt aange
bracht (n-5). Het meest toegepaste handmatige systeem is dat van Mitab (Simrishamn, Zweden). De plafondrail waaraan de karkassen via de pootketting zijn
opgehangen vormt de aarde. Overige toegepaste handmatige systemen zijn die

an

Vogtwerke (Schluchtern, W-Duitsland) en MIB-teba (Boxtel).
Drie van de bezochte slachterijen bezaten een min of meer geautomatiseerd
systeem. Hiervan doen zich in de praktijk drie typen voor. In het eerste geval
wordt een panvormige negatieve electrode tegen de neus van het slachtdier ge
drukt (Mitab, Simrishamn, Zweden). In het tweede geval worden de karkassen op
borsthoogte bevochtigd en wordt een negatief geladen stangelectrode gehet
automatisch met het karkas in contact gebracht (Koltec, Breda). In het derde
geval betreft het een negatief geladen glijrail waarlangs de i

assen bewogen

worden (Koltec, Breda). Dit laatste systeem wordt meestal ook bij kalveren
toegepast.
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A.2. Koeling

De koeling van hele karkassen verloopt bij het merendeel van de slachterijen
bij ingestelde luchttemperaturen van boven de 0 °C. Het verschil tussen slach
terijen in ingestelde luchttemperatuur is gering. Over het algemeen worden
temperaturen opgegeven variërend van 0 tot 4 °C met een gemiddelde van onge
veer 2. Slechts twee slachterijen koelen bij temperaturen onder het vriespunt,
waarvan er een tevens hoge luchtsnelheden (4 m/s) toepast. Ook de koeling van
bouten ontloopt elkaar niet veel. Opgaven van ingestelde luchtemperaturen va
riëren van 0 tot 4 °C.
De tendens naar het sneller koelen en daarna verladen of verwerken is
duidelijk waarneembaar. Wanneer echter de RW-eis, dat runderkarkas s en pas
verladen mogen worden bij een kerntemperatuur van ten hoogste 7 °C, strakker
gehanteerd gaat worden betekent dit voor 5-6 van de 10 slachterijen dat ze
ofwel niet binnen 24 uur kunnen verladen, ofwel genoodzaakt zijn tot snelkoeling over te gaan. Een waarschuwing is op zijn plaats in die gevallen waarin
direct na weging (ca. 1 uur p.m.) te fors wordt gekoeld en het vlees mogelijk
-ig in pre-rigor stadium verkeert (pH > 5,8 - 5,9). pH-metingen in de slachtlijn kunnen uitwijzen of het gevaar voor koudekrimp aanwezig is. Wanneer geen
elektrostimulatie wordt toegepast kan de rigor-intrede tot ca. 24 uur p.m. op
zich laten wachten. Te snelle koeling leidt in dat geval onherroepelijk tot
een verlies aan malsheid ten gevolge van koudekrimp.

Vleestemperatuur bij uitbenen
Schattingen van de vleestemperatuur op het moment van uitbenen lopen uiteen
van 4 tot 17 °C (in de kern van de achtervoet). Deze temperatuur is sterk
afhankelijk van o.a.:
-capaciteit van de koelinstallatie;
-het moment van uitbenen (1 of 2 dagen p.m.);
-het tijdstip van slachten op de dag van slachting.
Bij gematigde koeling van hele karkassen (rond 2 °C luchttemperatuur en
lage luchtsnelheid) bedraagt de kerntemperatuur daags na slachten (na gemid
deld ca. 18 uur koelen) rond de 12 - 13 °C. Binnen 24 uur kan de voorgeschre
ven kerntemperatuur van 7 °C bereikt worden. In een aantal gevallen hebben
karkassen er echter nog geen 24 uur koelduur opzitten voor ze verladen, afge
stoken en/of uitgebeend worden. Immers wanneer om 7.00 uur 's morgens wordt
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begonnen met slachten en om 15.00 uur wordt geëindigd, is er een aanzienlijke
variatie tussen karkassen in temperatuur, ten gevolge van verschillen in koelduur. Het verschil in karkastemperatuur tussen het eerste en het laatste kar
kas kan sterk varieren door een verschil in koelduur dat tot 8 uur kan bedra
gen. Daarnaast komt nog het verschil in vullingsgraad van de koelcel tussen
ochtend- en middagslachtingen, die een effect heeft op de koelintensiteit.
Karkassen van vroeg in de ochtend geslachte dieren zullen hierdoor sterker
gekoeld worden dan van later geslachte dieren. Dit effect treedt op als de
aanwezige koelcapaciteit ontoereikend is voor het constant houden van de
luchttemperatuur bij variërende vullingsgraad van de cel.

Koeling vacuümmateriaal
De ingestelde luchttemperatuur van de ruimten waarin het vacuümmateriaal be
waard wordt varieert van 0 tot 10 °C. Twee slachterijen bewaren hun vacuüm
materiaal bij 7 respectievelijk 8 - 10 °C in de ruimte voor de opslag van
slachtprodukten (levers, longen, etc.). Twee andere bewaren hun vacuümmate
riaal rond de 5 °C, terwijl het merendeel net boven de 0 °C zit. De bewaarduur
van vacuümvlees varieert van enkele dagen tot enkele maanden. Het overgrote
deel heeft echter binnen een week het bedrijf verlaten.

4.3. Uitbenen

Van de 10 slachterijen wordt op een 5-tal overwegend daags na slachten uitge
beend. Bij 2 van deze 5 vindt dit noodgedwongen plaats. De oorzaak hiervan is
het gebrek aan koelcapaciteit. Ruimte- en geldgebrek zijn de belangrijkste
redenen van deze ondercapaciteit. Tot slot is op 1 van de 10 slachterijen het
moment van uitbenen totaal afhankelijk van de afnemer.
In het geval dat 2 dagen na slachten wordt uitgebeend worden karkassen
vrijwel altijd daags na slachten afgestoken. Slechts 1 slachterij steekt af op
de dag van uitbenen. Slachterijen welke 2 dagen na slachten uitbenen hebben
doorgaans het volgende uitbeenschema:
maandag

slachten

> woensdag

uitbenen

dinsdag

slachten —> donderdag uitbenen

woensdag slachten —> vrijdag

uitbenen

vrijdag

uitbenen

slachten

> maandag
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Op donderdag worden geen of zo min mogelijk slachtingen uitgevoerd. Slechts 1
slachterij slacht tevens op donderdag. De betreffende karkassen worden hier op
de maandag van de volgende week uitgebeend.
Slachterijen welke daags na slachten uitbenen hebben doorgaans het vol
gende uitbeenschema:
maandag

slachten

> dinsdag

uitbenen

dinsdag

slachten

> woensdag

uitbenen

woensdag

slachten

> donderdag uitbenen

donderdag slachten

> vrijdag

uitbenen

vrijdag

> maandag

uitbenen

slachten

Enkele slachterijen hebben echter net als in de 48-uurs situatie gekozen voor
zo min mogelijk slachtingen op donderdag.
Over het algemeen wordt in het zwaartepunt van het marktaanbod van de
koeien uitgebeend. Dit houdt in dat overwegend O's en in mindere mate R's wor
den uitgebeend. Slechts 1 slachterij beent juist bij voorkeur de boven- en
onderkant van de classificatie uit. P's worden in het in het algemeen niet
gevacumeerd, maar diepgevroren en gereserveerd voor industriële verwerking
(industrievlees). Vier van de 10 bedrijven hebben vergevorderde plannen om te
komen tot een professionele wijze van uitbenen in een daarvoor speciaal inge
richt uitbeenlokaal met bijbehorende koelcellen voor vacuümvlees. Het aandeel
van het slachtaanbod dat uitgebeend wordt varieert sterk tussen slachterijen.
Het aandeel van de koeien dat wordt uitgebeend varieert afhankelijk van de
vraag van de afnemers (binnenland/export), de verwerkingscapaciteit van de
uitbeenderij en opslagcapaciteit voor vacuümmateriaal van ca. 20 tot ruim

80 %.
Op de bezochte slachterijen worden slechts in beperkte mate achter- en
voorvoeten van stieren uitgebeend. Voor wat betreft de uitgebeende kwaliteiten
is geen regel te geven. Terwijl de ene slachterij slechts interventiekwaliteit
uitbeent, doet de andere dit juist niet. In het laatste geval worden in hoofd
zaak de mindere klassen uitgebeend. Bij nagenoeg alle slachterijen leeft de
behoefte sterk aan het in verdergaande mate verkleinen van karkassen en vacumeren van deelstukken. De tendens naar het vacumeren van (ook) de betere kwa
liteiten is duidelijk waarneembaar. Dit in tegenstelling tot vroeger toen
slechts alleen de mindere kwaliteiten werden gevacumeerd. De oorzaak hiervan
ligt voornamelijk in de vraag van de afnemers.
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4.4. Theoretische slotbeschouwing

Hieronder volgt tot slot een korte theoretische beschouwing over de huidige
stand van de kennis met betrekking tot de invloed van electrostimulatie, koe
ling en ontbenen op de vleeskwaliteit. Het doel hiervan is, waar mogelijk,
aan te geven wat de consequenties zijn van de gekozen wijze van een bepaalde
bewerking van runderkarkassen.

Het effect van elektrostimulatie en het belang van rijping
Onderzoekers zijn het erover eens dat elektrostimulatie een vermalsend effect
kan bewerkstelligen door o.a. preventie van "cold-shortening" (ASGHAR &
PEARSON, 1980). Ook wordt in het algemeen aangenomen dat het rijpingsproces na
elektrostimulatie sneller verloopt. SAVELL & SMITH (1981) ondekten in dit ver
band dat de gestimuleerde helften van karkassen 1 dag post-mortem net zo mals
waren als ongestimuleerde na 11 dagen. Immers ten gevolge van ES zal het postrigor stadium eerder bereikt worden, waardoor er minder gevaar bestaat voor
koudekrimpverschijnselen. Volgens sommigen zou een versnelde pH-daling de
juiste omstandigheden creëren om malsheidsveranderingen te kunnen laten
plaatsvinden door middel van rijping door enzymen die onder deze omstandighe
den hun grootste werkzaamheid bezitten (zie o.a. DUTSON et al., 1980). Het
effect van ES op de malsheid zou de resultante zijn van de preventie van coldshortening, vezelbreuk in geval van supercontractie en een snellere rijping
door daardoor vrijgekomen proteolytische enzymen (DUTSON et al., 1980; SAVELL
et al., 1978). Dit is echter niet erg genuanceerd. Het volgende dat handelt
over de invloed van een of meerdere andere mechanismen op de malsheid, moge
dit verduidelijken.
KOOHMARAIE et al. (1988a,b) stellen dat bij niet gestimuleerde karkassen
50 % van de myofibrillaire veranderingen ten gevolge van rijping plaatsvinden
in de eerste 24 uur na slachting, maar het duurt nog eens 13 dagen voordat
deze veranderingen zijn voltooid. Zij stellen dan ook dat malsheidsverbetering
door rijping een proces is dat direct na het verbloeden begint. Hun resultaten
wijzen op een malsheidsverhogend effect van rijping dat in effect het grootst
is direct na slachting. Dit is wanneer de pH van het vlees nog hoog is (6,0 7,0). Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de ideeën van Marsh (1987,
1983). Het zijn volgens hem de z.g. neutrale proteasen die voor dit vroegpostmortale rijpingseffect verantwoordelijk zijn. Deze enzymen zijn vooral
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werkzaam onder neutrale pH-waarden. Het belang van een ander enzymsysteem is
ook genoemd in de literatuur. Bij lage pH zouden vooral lysosomale enzymen van
belang zijn (z.g. cathepsinen). Door ES wordt het post-mortale moment waarbij
deze enzymen in activiteit toenemen, vervroegd (CALKINS et al., 1987, 198$).
LEE & ASHMORE (1985) stellen dat onder omstandigheden waarbij de glyiogeenvoorraad sterk is verlaagd (stress), het z.g. DFD of "dark cutting beèf",
het effect van neutrale proteasen bij verhoogde omgevingstemperaturen het
vlees toch mals maakt. Dutson e.a.(1982) vonden een niet significante mals
heidsverslechtering in karkassen van gestresste vaarzen. Het rigorproces start
bij vlees met hoge eind-pH (DFD-vlees) naar verhouding erg vroeg. Dit heeft
twee consequenties. Ten eerste elimineert dit het risico voor cold-shortening,
immers rigor is al ingetreden. In de tweede plaats elimineert het of vermin
dert het in belangrijke mate de ten gevolge van ES optredende supercontractie
met de daarmee gepaard gaande vezelbreuk, immers supercontractie kan niet meer
plaatsvinden door het ontbreken van de benodigde energiereserves (MARSH,
1983). Het ontbreken van een voldoende grote pH-daling hoeft aldus niet te
leiden tot een verminderde malsheid. Andere mechanismen moeten dus voor dit
verschijnsel verantwoordelijk zijn. Dat DFD-vlees even mals of zelfs malser
kan zijn dan normaal vlees, zou dus mogelijk kunnen worden verklaard door de
werking van genoemde neutrale proteasen.
Conditioneren bij hoge temperaturen of uitgesteld koelen kan in onge
stresste dieren heat-shortening opleveren door een versnelde ATP-afbraak (DE
FREMERY, 1963 naar LEE & ASHMORE, 1985). Afhankelijk van deze of andere onbe
kende factoren zal het resultaat van hoge omgevingstemperaturen verschillend
zijn.
MARSH (1987) stelt dat zowel een te langzame als een te snelle postmor
tale pH-daling taai vlees tot gevolg kunnen hebben. In het eerste geval is dit
te wijten aan het optreden van cold-shortening. In het tweede geval zou dit
dus het gevolg zijn van het met de term heat-shortening aangeduide fenomeen.
ES in combinatie met hoge temperaturen bewerkstelligt een dusdanig snelle
pH-daling dat hiervan een malsheidsverlagend effect uitgaat. Hij leidt hieruit
af dat vermalsende mechanismen al in het pre-rigor stadium werkzaam zijn door
de vermalsende werking van enzymen die (vooral) werkzaam zijn bij neutrale
pH-waarden en Ca-afhankelijk zijn (Ca-afhankelijke proteasen). Het is waar
schijnlijk dat de maximaal te bereiken malsheid door een combinatie van enzym
activiteiten van in neutraal (neutrale proteasen) en zuur pH-gebied (cathep-
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sinen) werkzame enzymsystemen gelijk is, maar dat de snelheid waarmee de maxi
male malsheid wordt bereikt afhankelijk is van temperatuur (koeling/conditio
nering) en pH (effectiviteit van E.S.). Dit betekent dat een optimale malsheid
van het vlees in een zo kort mogelijke tijd wordt bereikt door een gematigde
pH-daling (niet te snel, niet te langzaam). Hierdoor wordt het mogelijk de
activiteiten van beide enzymsystemen optimaal te benutten. MARSH (1987) ver
meldt dat voor een maximale malsheid het optimum in pH ligt bij 6,0 - 6,1 op 3
uur na slachting.
Koeling en ES dienen zodanig op elkaar te worden afgestemd dat een derge
lijke pH-daling bereikt kan worden. Het is echter de vraag in hoeverre in de
Nederlandse situatie deze benadering in de praktijk is in te passen. Dit laat
ste vooral in verband met het streven naar een zo snel mogelijke verwerking
van karkassen.

Het moment van uitbenen
Ondersteund door o.a. het resultaat van voorgaand onderzoek wordt verwacht dat
24 dan wel 48 uur post mortem uitbenen geen belangrijke verschillen te zien
geeft in de malsheid van het vlees (EIKELENBOOM & SMULDERS, 1987). Immers na
toepassing van elektrostimulatie is het rigorproces zowel na 24 als 48 uur
volledig beëindigd. Wanneer niet gestimuleerd wordt is uit onderzoek bij kal
veren gebleken dat er wel een effect van het ontbeningstijdstip bestaat (VAN
DER WAL et al., 1987). Het lossnijden van de spieren in prerigor-stadium
bracht spierverkorting met zich mee en daardoor verminderde malsheid. Ook de
resultaten van BUCHTER (1972) wijzen in deze richting. Wanneer niet wordt ge
stimuleerd kan de rigorintrede ca. 15-20 uur op zich laten wachten. Te snel
koelen dan wel uitbenen leidt dan onherroepelijk tot een verminderde malsheid.

4.5. Vervolgonderzoek

Uit de bezochte slachterijen is in eerste instantie een beperkt aantal slach
terijen uitgeselecteerd waarbij oriënterende vleeskwaliteitsmetingen zullen
worden uitgevoerd. Dit onderzoek is gepland bij zowel koeien (5-7 jaar en
EUROP-klasse 02/03) als vleesstieren (< 2 jaar en EUROP-klassen R2/R3). De
reden dat voor koeien van 5-7 jaar is gekozen, is dat deze categorie in de
praktijk het meest voorhanden is. Het doel hiervan is het niveau en variatie
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in vleeskwaliteit vast te stellen in een beperkt aantal, zo veel mogelijk van
elkaar verschillende, bewerkingssituaties. Hierdoor wordt het mogelijk de in
vloed van de verschillende bewerkingssituaties op de rundvleeskwaliteit onder
Nederlandse omstandigheden vast te stellen. In eerste instantie is gekozen
voor vier situaties, te weten:
-geen elektrostimulatie, gematigde koeling (ca. 2-4 °C) en daags na slachten
uitbenen;
-wel elektrostimulatie in combinatie met snelkoeling (-1 °C, 4 m/s) en
2 dagen na slachten uitbenen;
-geen elektrostimulatie, gematigde koeling (ca. 4 °C) en daags na slachten
uitbenen;
-wel elektrostimulatie in combinatie met zeer gematigde koeling en daags na
slachten uitbenen.
Door metingen zowel bij koeien als stieren uit te voeren kunnen voorlo
pige inzichten worden verkregen over de eventuele kwaliteitsverschillen tussen
koeie- en stierevlees. Het is niet ondenkbaar dat interacties kunnen optreden
tussen sexe en bepaalde bewerkingsmethoden. Als vervolg hierop zal, als uit
eindelijk doel, onder "optimale" bewerkingsomstandigheden, het verschil tussen
koeie- en stierevlees onderzocht worden (zie ook Hoofdstuk 1).
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5. SUMMARY

The influence of processing, techniques and oripin ori beef quality
I. Inventarisation of processing techniques at Dutch slaughter-houses

T.C.H.G.P. Sehneijdenberg

This report describes the present methods used for handling beef carcasses
in Dutch slaughterhouses for cattle. This research is set up to investigate
the variation in application of techniques and procedures of handling beef
carcasses up to the time of production of fresh meat. It is performed as an
introduction to future research, concerning the differences in meat quality
between bulls (ca. 1.5 years of age) and cows (5-7 years of age) under "opti
mum" processing conditions.
By means of interviews at 10 Dutch slaughterhouses the present applica
tion of these techniques and procedures is discussed. These slaughter-houses
were more or less directed to the export of entire carcasses. All of them had
an intermediate or large slaughtering capacity (> 400 head of cattle/week).
Mentioned techniques can be devided, as to their possible effect on meat qual
ity, into three categories: electrical stimulation, chilling and deboning. As
to these three categories the following aspects are looked at:
-is electrical stimulation (ES) applied ?;
-way of application of ES (effectiveness);
-chilling procedures (rate of chilling) for entire carcasses, quarters and
vacuum packages ;
-time of deboning;
-quantity and quality (EUROP) of deboned beef.

Results
-ES is not applied at only two out of ten slaughterhouses visited.
-at all slaughter-houses where ES is applied a low Voltage system is used
(70 - 80 maximum Voltage). The manual operating equipment of Mitab is mostly
used (Simrishamn, Sweden; n - 5). The stimulation electrode is fixed at the
nose or lip of the animal.
-in three slaughter-houses a more or less automated equipment is used:
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1. carcasses slide along a steel rail which is negatively charged;
2. a negative charged steel bar is moved towards the carcass
at the level of the moistened breast;
3. a pan-shaped electrode is moved towards the carcass' head.
-cold stores for entire carcasses are set at 0 - 4 °C.
The average is about 2 °C. Only two exceptions occured:
1. -1-0 °C

(low air-velocity; 0.5 - 1.0 m/s);

2. -1 °C

(air-velocity of 4 m/s).

-as a rule deboning is applied at one (n — 5) or two days (n—4) after
slaughter.
In one case the time of deboning was totally dependent on the demands
of the buyers.
-meat temperature at the time of deboning ranges from 4 - 17 °C dependent of:
1. cooling capacity;
2. rate of filling of the cold store;
3. time of deboning (24/48 hrs. p.m.);
4. time of slaughter (in case of deboning at 24 hrs. p.m.);
5. location in the carcass (fore-/hindquarter) and carcass quality
(carcass weight, fat cover).
-the average temperature in the nucleus of the hindquarters when starting
deboning is about 12-13 °C after 18 hrs. of moderate chilling (2-4 °C).
-in general, vacuum packed cuts have left the plants within a week. The
average temperature of the stores for vacumed material ranges from 0 - 10 °C,
but the majority of the plants conserve it at 0 - 2 °C.
-a tendency towards higher rates of chilling, higher degree of reduction in
size of quarters with consecutive vacuming and a tendency towards the
reduction of carcasses of intermediate and superior quality is observed.
Based on the results of this inventarisation future research is planned
at four slaughterhouses, which differ from each other as much as possible with
respect to electrical stimulation, rate of chilling and time of deboning. Fysical-chemical measurements are planned on bulls as well as cows to investi
gate the influence of these processing techniques and sex on meat quality. As
mentioned, four processing situations will be compared:
-no electrical stimulation, moderate chilling (ca. 4 °C) and deboning at the
day after slaughter;
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-no electrical stimulation, moderate chilling (2-4 °C) and deboning at the day
after slaughter;
-electrical stimulation, rapid chilling (-1 °C, 4 m/s) and deboning at 2 days
after slaughter;
-electrical stimulation, very moderate chilling and deboning at the day
after slaughter.
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7. POPULAIRE SAMENVATTING

Bij 10 Nederlandse rundvee(export)slachterij en is via slachterijbezoeken aan
de hand van vraaggesprekken een beeld verkregen van de variatie in de toep^assing van bewerkingsmethoden. De term bewerkingsmethoden is een verzamelnaam
voor een scala aan technieken gelegen in de fase van slachting en bewerking
van karkassen tot aan het moment van aflevering van het eindprodukt vanaf de
slachterij in de vorm van vers vlees. Deze technieken vallen met betrekking
tot hun mogelijke invloed op de vleeskwaliteit uiteen in drie categorien, te
weten: elektrostimulatie (ES), koeling en uitbenen. De volgende aspecten zijn
hierbij bekeken:
-het al of niet uitvoeren van ES;
-wijze van uitvoering; effectiviteit van de ES;
-de wijze en snelheid van koelen van halve karkassen, bouten en gevacumeerde
deelstukken;
-het tijdstip van opdelen van karkassen in gevacumeerde deelstukken (moment
van uitbenen);
-de kwantiteit en kwaliteit (EUROP) van uit te benen materiaal.

Resultaten:
-op slechts 2 van de 10 bezochte slachtplaatsen wordt ES niet toegepast,
-in alle gevallen waarin ES wordt toegepast betreft dit een laag-voltage systeem (70 - 80 Volt piekspanning). Het meest toegepaste systeem is het
handmatige van Mitab waarbij de stimulatie-electrode met neusklemtang aan het
slachtdier wordt bevestigd (Simrishamn, Zweden; n - 5).
-drie slachterijen zijn in het bezit van een min of meer geautomatiseerd
systeem (glijrail-/stang-/panelectrode).
-ingestelde luchttemperaturen in de koelcel voor hele karkassen varieren in
het algemeen van 0-4 °C met een gemiddelde van 2. Twee uitzonderingen:
-1-0 °C en -1 °C bij hoge luchtsnelheid (4 m/s).
-uitbenen vindt als regel ofwel 1 dag (n •= 5) ofwel 2 dagen (n - 4) na
slachting
plaats. Éénmaal is het moment van uitbenen volkomen afhankelijk van afnemer,
-de vleestemperatuur op het moment van uitbenen varieert van 4 tot ca. 17 °C.
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Deze is afhankelijk van de:
-capaciteit van de koeling;
-de vullingsgraad van de cel;
-het moment van uitbenen (24/48 uur p.m.);
-het tijdstip van slachten op de dag (in geval van daags na slachten
uitbenen);
-de plaats in het karkas en de slachtkwaliteit (karkasgewicht, vetbedekking).
-de kerntemperatuur in de achtervoet op moment van uitbenen bedraagt na 18
uur koelen gemiddeld 12 - 13 °C.
-vacuümmateriaal heeft doorgaans binnen een week het bedrijf verlaten.
De bewaartemperatuur varieert van 0 - 10 °C waarbij het merendeel van de
bedrijven tussen de 0 en 2 °C zit.
-de tendens naar het steeds verder verkleinen en vacumeren van deelstukken
is duidelijk waarneembaar. Tevens is de tendens waar te nemen naar het
vacumeren van ook de betere kwaliteiten.
Aan de hand van het resultaat van de inventarisatie is besloten vleeskwa
liteitsmetingen uit te voeren in vier, zo veel mogelijk van elkaar verschil
lende, bewerkingssituaties. Hierbij ligt het in de bedoeling bij zowel koeien
als stieren fysisch/chemische vleeskwaliteitsmetingen uit te voeren om zodoen
de de invloed van bewerking en sexe op de vleeskwaliteit vast te stellen.
Zoals gezegd zijn vier bewerkingssituaties gekozen, te weten:
-geen elektrostimulatie, gematigde koeling (ca. 2-4 °C) en daags na slachten
uitbenen;
-wel elektrostimulatie in combinatie met snelkoeling (-1 °C, 4 m/s) en
2 dagen na slachten uitbenen;
-geen elektrostimulatie, gematigde koeling (ca. 4 °C) en daags na slachten
uitbenen;
-wel elektrostimulatie in combinatie met zeer gematigde koeling en daags na
slachten uitbenen.
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Een inventarisatie zou onmogelijk geweest zijn zonder de medewerking van (ie
betrokken bedrijven. Langs deze weg wil ik nogmaals alle bedrijven bedanken,
die bereid werden gevonden aan het onderzoek mee te werken.

A3

BIJLAGE 1

VRAGENLIJST INVENTARISATIE BEWERKINGSMETHODEN RUNDVLEES

Slachterij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Contactpersoon....
functie:....

ELEKTROSTIMULATIE
*****************

*ES

ja/nee

zo ja:
*ES direct na verbloeden

ja/nee

zo nee:
•Interval verbloeden ES (min.):

•GELIJKSTROOM :

WISSELSTROOM:

frequentie :
voltage :
pulsduur:

frequentie :

pauzeduur:

voltage:

stimulatie:

stimulatie - duur:

(totaal-tijd)
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* Type haak (glij-/rolhaak):

*Type electroden (insteek/glijrail/neusklem):

•Fabrikant Installatie (MITAB (Zweden)/Vogtwerke (Duitsland)/Koltec
(Breda)/MIB-teba (Boxtel)):

•Installateur :

*Controle op effectiviteit:

wijze :

•Toelichting (o.a. ervaringen met ES):

ja/nee
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KOELING
irk'k'k'k'k'k

•Type koeling (milde/snel-/2-fasen/batchkoeling):

.. I-e deel

*Specificaties (Snelkoeling):

temperatuur:
relatieve vochtigheid (%):
luchtsnelheid (m/s):

•Specificaties (Holding):

temperatuur:
relatieve vochtigheid (%):
luchtsnelheid (m/s):

•Plaatsing ventilatoren:

•Toelichting:

Il-e deel
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ONTBENEN
ick*"kick

*tijdstip van uitbenen (aantal uren post mortem):

*Uitbeenschema:

s

ma

u

l

a

c

di

h

t

e

wo

n

do

vr

ma

i
t

di

b
e

wo

n
e

do

n
vr

*uitbenen in eigen beheer (of elders):

*vleestemperatuur op moment van uitbenen:
(i.v.m. RW transport-eis/effect op malsheid)
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•bewaaromstandigheden gevacumeerd materiaal:

temperatuur:
rel.vocht.:
tijdsduur:

toelichting:

•aandeel uitgebeend:

stieren:

koeien:

•welke klassen worden uitgebeend:

stieren:

•opmerkingen:

koeien:
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OVERIGE VRAGEN:

1) Wat zijn de eisen van specifieke afnemers ten aanzien van
bewerkingsmethoden ?

2) Hoe is de bereidheid mee te werken aan toekomstig onderzoek en
naar welke onderwerpen gaat dan de voorkeur uit ?

3) Hoe ligt het slachtrunderaanbod ?

aandeel inkoop via veemarkt:
verhouding

koeien/stieren:

totale aanvoer
-vleesstieren

-koeien

totaal (per week)
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4) Hoe verloopt de afzet van hele karkassen en/of deelstukken ?

bouten
******

voorvoeten
stieren

koeien

achtervoeten
stieren

Griekenland
Italie
Frankrijk
Spanj e
Portugal

NB: zo mogelijk EUROP-klasse vermelden,

binnenlandse afnemers :

Opmerkingen :

koeien

50

deelstukken
***********
-exportbestemming:

-b innenlands e afneme r s :

-afnemers stierevlees:

Opmerkingen:

5) Bestaan er plannen om bestaande bewerkingsmethoden aan te passen
en/of andere methoden toe te gaan passen (gematigde --> snelkoeling
warm ontbenen, E.S.) ?
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BIJLAGE 2

TOELICHTING ELEKTROSTIMULATIE-SYSTEMEN RUNDEREN

MITAB (Simrishamn, Zweden):
* "k rk*•*** **St******•*"•***•* ***

IMPORTEUR/INSTALLATEUR: Seffelaar en Looyen (Oldenzaal)

Dit systeem kent twee varianten waarbij de eerste vorm een handmatig
systeem is (neusklem) en de tweede een min of meer automatisch systeem
waarbij een panvormige electrode tegen de neus van het zojuist
verbloede slachtdier wordt gedrukt (negatieve pool). De aarde wordt
gevormd door de plafondrail waaraan het slachtdier met behulp van
een pootketting met rolhaak verbonden is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN INSTELMOGELIJKHEDEN:
Het systeem kent weinig instelmogelijkheden. Het voltage is niet
instelbaar. Slechts de totale stimulatietijd is instelbaar in een
veelvoud van 16 seconden.

Voltage:

10-12 V gemiddelde uitgangsspanning (blokspanning)
80 V piekspanning gegeven in korte pieken (pulsvormig)

Frequentie: 14 Hz

TOEGEPASTE INSTELLINGEN IN DE PRAKTIJK:
totale stimulatietijd:

32 sec.
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Koltec (Breda):

••••••*****

IMPORTEUR/INSTALLATEUR: Nijhuis (Lichtenvoorde)

De enkelvoudige Koltec elektrostimulatiekast levert een samengestelde
uitgangsspanning, waarmee karkassen in de verbloedingsfase in het
slachthuis gestimuleerd kunnen worden. De uitgangsspanning is
samengesteld uit een in amplitude regelbare blokspanning en een
pulsvormige hoogspanning. De karkassen worden door de blokspanning,
met een vaste frequentie gestimuleerd. De piekvormige hoogspanning
(1,8 kVolt, 440 ysec. bij 100 Ohm belasting) dient ervoor om de
electrische weerstand van de huid, op de plaatsen waar het karkas met
de huid tegen de electroden hangt, te verminderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN INSTELMOGELIJKHEDEN
frequentie:

14 Hz

pulsduur:

50 msec, maximaal

pauzeduur:

50 msec, maximaal

totale stimulatietijd:

onbekend

De amplitude van de blokspanning is instelbaar van 0-85 Volt.

- 53 -

Vogtwerke (Schluchtern, West-Duitsland):
st***************************************

IMPORTEUR/INSTALLATEUR: Post

Het betreft hier een louter in handmatige versie te verkrijgen systeem.
Electrostimulatie dient direct na het verbloeden plaats te vinden.

INSTELMOGELIJKHEDEN:
Het voltage is instelbaar in drie standen, 24, 36 en 42 Volt.
Zowel stimulatie-, pauzeduur als totale stimulatietijd zijn traploos
instelbaar tussen 1,5 en 30 seconden.
De negatieve (stimulatie-)electrode wordt gevormd door ofwel een haak
in het nekspierweefsel te hangen ofwel en neusklem te gebruiken.

TOEGEPASTE INSTELLINGEN IN DE PRAKTIJK:
Voltage:
pauseduur:
stimulatieduur:

42 Volt
0 seconden
30 sec. (- maximaal)

stimulatie-totaaltijd:30 sec. (-maximaal)
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MIB-teba (Boxtel):
•jcickirk'k

"k

IMPORTEUR/INSTALLATEUR: MIB-Boxtel

Het betreft hier een in zowel handmatige als automatische versie te
verkrijgen systeem (slachtcapaciteit resp. 60 en 120 per uur)
Type electrode: neusklem.

INSTELMOGELIJKHEDEN:
Het voltage is niet instelbaar en bedraagt 70 Volt (handmatig systeem)
of 100 (automaat). Verdere instelmogelijkheden zijn onbekend.

TOEGEPASTE INSTELLINGEN IN DE PRAKTIJK:
Voltage:

70 of 100 Volt

frequentie:

12 Hz.

stimulatieduur:

30 sec.

