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OVERLEGMOMENTEN FLANDERS’ FOOD PRE-PROPOSALS 

 Op 24/01/13, 30/01/13, 5/02/13 en 6/02/13 worden overlegmomenten georganiseerd in het kader van mogelijke onderzoeksprojecten ten 
voordele van de voedingssector.  
 

 

 Alle overlegmomenten vinden plaats in de vergaderzalen van de Carestel in Groot-Bijgaarden (Best Western Hotel, E40 richting Gent).  
http://www.hoteliers.com/nl/hotels/belgie/brussel/best-western-hotel-e40-groot-bijgaarden 
 

 

 In dit document vindt u, per dag, een overzicht van de onderwerpen die door onderzoekers van kenniscentra voorgesteld zullen worden 
 

 

 Bij ieder overlegmoment krijgt u telkens: 

 State-of-the-art rond ieder onderwerp 

 Opportuniteit en toegevoegde waarde voor bedrijven 

 Mogelijke aanpak en onderzoekspistes 

 Vragenronde en feedback van bedrijven 

 

 

 

 Inschrijven voor één of meerdere overlegmomenten is vrijblijvend en kan via  http://2013.flandersfoodprojecten.com 
 

 

 

 

 

  

http://www.hoteliers.com/nl/hotels/belgie/brussel/best-western-hotel-e40-groot-bijgaarden/
http://2013.flandersfoodprojecten.com/
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OVERLEGMOMENTEN DONDERDAG 24/01/2013 

Met o.a. reiniging & desinfectie, kwaliteit & veiligheid en technologie 

 

Begin Zaal 1 Zaal 2 

10u KILLFILM 21. Controle van biofilmvorming in de 

productieomgeving om een langere shelf-life te 

kunnen garanderen 

DECONFOOD 36. Oppervlakte-decontaminatie van verse of 

minimaal bewerkte levensmiddelen via natuurlijke 

componenten of fysische technieken  

11u PathoElimination 23. Persisterende pathogene contaminaties in 

slachthuizen en voedingsbedrijven: opsporing, 

verwijdering en preventie 

µGOLFDROGEN 59. Gebruik van microgolftechnologie voor drogen 

van voedingsmiddelen en verliesstromen 

12u COMBIBOT 29. Gebruik van de combinatie van milde verhitting 

en andere conserveringsfactoren ter inhibitie van 

psychrotrofe Clostridium botulinum 

Defrost++ 63. Snel en homogeen ontdooien van 

voedingsproducten 

13u Middagpauze 

14u MICROSENS 2 35. Microbieel bederfmetabolisme en –fysiologie 

van in gemodificeerde atmosfeer verpakte (MAP) 

levensmiddelen 

THTpredict 57A. Ontwikkeling van methodologie en modellen 

voor het voorspellen van de ‘tenminste houdbaar 

tot’ periode van producten op basis van fruit en 

groenten 

15u METAPRES 32. Metagenoomanalyse voor optimalisatie van 

hogedrukbehandeling en andere 

conserveringsprocessen 

FunPec 56. De functionaliteit van pectine in 

levensmiddelensystemen 

16u SalmControl 28. Bestrijding van persisterende Salmonella 

infecties op vleeskuikenbedrijven 

OPTITHERM 62. Ontwerp, implementatie en optimisatie van 

thermische behandeling van verpakte 

levensmiddelen  
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OVERLEGMOMENTEN WOENSDAG 30/01/2013 

Met o.a. vlees & vleesproducten, gefermenteerde producten en artisanale producten 

 

Begin Zaal 1 Zaal 2 

9u   INNOCEREAL II 16. Innovatieve fermentatiestrategieën om de 

aromavorming in bakkerijproducten te accentueren 

10u REDUPHOS 45. Eiwitgebaseerde fosfaatvervangers in 

geëmulgeerde vleeswaren.  

FOODOMICA 18. (Meta-)omica-analyse als nieuwe methodologie 

voor controle en sturing van (gefermenteerde) 

levensmiddelen 

11u PSEmeat 38. Detectie van PSE varkensvlees ARTISANBEER 17. Nieuwe technieken voor de kwaliteitscontrole en 

procesbeheersing van artisanale bieren 

12u MEATCULTURES 15. Functionele starterculturen voor een verbeterd 

vleesfermentatieproces 

KwaVODAr 55. Kwaliteitscontrole van verpakking en opslag van 

dranken via de karakterisatie en kwantificatie van 

aromacomponenten. 

13u Middagpauze 

14u BOARVAL 58. Impact van inmenging varkensvlees met 

berengeur op perceptie van vlees en vleesproducten 

in Vlaanderen 

ARTISANFOODS 53. Analyse van het begrip "artisanaal" met het oog op 

marktwaarde 

15u BIOPROTECT 42. Bioprotectieve culturen voor de 

voedingsindustrie 

Yacon 51. Yacon: een waaier aan voedingstoepassingen! 
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OVERLEGMOMENTEN DINSDAG 05/02/2013 

Met o.a. deegsystemen, valorisatie van nevenstromen en micro-algen 

 

Begin Zaal 1 Zaal 2 

9u   Proval 3. Valorisatie van proteïnen uit nevenstromen van 

de graanverwerkende industrie  

10u Clean-cross 47. Clean-label verknoopt zetmeel BIOPRO 7. Bioactieve proteïnen uit plantaardige 

nevenstromen van de voedingsindustrie voor 

gebruik als hoogwaardig voedingsingrediënt 

11u REDUxAMYL 33. Reductie van amylolytische activiteit in tarwe 

met laag valgetal 

PRESERVALG 68. Micro-algen als bron van natuurlijke 

antioxidanten voor toepassing in de 

voedingsindustrie.  

12u Middagpauze 

13u GLUeLESS 48A. De rol van de verschillende ingrediënten in de 

kwaliteitsbepaling van glutenvrij brood 

OMEGA-EI2 69. Meerwaarde van eieren aangerijkt met 

langketen omega-3 vetzuren door supplementatie 

van het voeder met microalgen  

14u NoGluten 48.B Een microstructuurgebaseerde aanpak voor 

het ontwikkelen van kwaliteitsvolle glutenvrije 

producten 

CHLORELLA-EI 70. Chlorella als alternatief voor lijnzaad(olie) om 

eieren aan te rijken met omega-3 vetzuren: een 

vergelijkende studie 

15u AlterCereal 49. Gebruik van alternatieve granen en 

pseudogranen voor het ontwikkelen van 

bakkerijproducten met verbeterde nutritionele en 

sensorische eigenschappen 

DURABILIS 1. Duurzaam van bij ons 

16u   VALORFOOD 

 

2. Valorisatie van reststromen  
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OVERLEGMOMENTEN WOENSDAG 06/02/2013 

Met o.a. vetten & oliën, reiniging & allergenen en groenten & aardappelen 

 

Begin Zaal 1 Zaal 2 

9u Stevia III 46. Optimale smaak en functionaliteit door een 

combinatie van vulstoffen met steviolglycosiden of 

verwerkte steviablaadjes in diverse 

voedingsmiddelen. 

AllMerk 40. Ontwikkeling van een merker die 

allergenenoverdracht simuleert ter validatie van een 

allergenenmanagement 

10u Palm-O-Free 4A. A multi-pronged approach towards palm oil 

substitution 

DryClean 26. Evaluatie van dry-cleaning technieken in de 

levensmiddelenindustrie 

11u HYDRO 4B. Vorm-Selectieve Hydrogenatie van Plantaardige 

Oliën.  

SPEED 43. Versnelde screening van geleermiddelen, 

emulgatoren, stabilisatoren en verdikkingsmiddelen  

12u Nutrifat II 66. Verbetering van voedingsproducten door 

gebruik van nutritioneel verantwoorde vetten 

FOODCAD 39. Modellering van de opname van Cadmium  in 

blad- en wortelgewassen 

13u Middagpauze 

14u AROFAT 54. Aroma- en smaakevolutie van vetten en oliën 

tijdens de shelf life: real-time en versnelde 

houdbaarheidstesten 

AFYSO 5. Effect van groeiomstandigheden op de fysiologie 

van aardappelen 

15u THTLipideSens 57B. Modelmatig voorspellen van sensorische 

houdbaarheid -  Vastleggen van THT voor 

lipideoxidatiegevoelige producten 

RESKIA 6. Residuarme kiemremming in aardappelen 

16u Healthyfrying 72. Frituren met gezondere vetten en vetreductie in 

gefrituurde producten 

  

  


