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13.45u  Ontvangst 

14.00u Verwelkoming 

 dr. ir. K. Raes, onderzoeksgroep EnBiChem, Howest

14.10u NIR, MIR and Raman spectroscopy : 

 from the lab to the on-line control

 dr. ir. V.  Baeten, Département Valorisation des  

 Productions Agricoles, Centre wallon de Recherches  

 agronomiques

14.50u Prediction of the fatty acid composition of egg 

 and meat products by FT-MIR

 ing. E. Neyrinck, onderzoeksgroep EnBiChem, Howest        

   

15.30u Koffi epauze

15.45u Predicting minor bovine milk fatty acids using 

 FT-Raman spectroscopy

 drs. I. Stefanov, Vakgroep Dierlijke Productie, 

 Lanupro, UGent

16.30u Slotwoord met aansluitende receptie

 dr. ir. K. Raes, onderzoeksgroep EnBiChem, Howest
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Infraroodspectrometrie als predictietool van verschillende 

kwaliteitsparameters binnen de voedingsindustrie is reeds 

vele jaren in gebruik. Toch blijft het gebruik van deze techniek 

binnen de voedingsindustrie een grote uitdaging, zeker wan-

neer men minorcomponenten zoals omega-3 vetzuren of  ver-

takte ketenvetzuren wil  voorspellen in heterogene producten. 

Aan de hand van enkele cases bespreken we tijdens de stu-

dienamiddag de mogelijkheden en beperkingen van verschil-

lende meettechnieken zoals NIR, MIR en Raman.  Howest, de 

Hogeschool West-Vlaanderen,  heeft in samenwerking met 

Ugent en gecofinancierd door een aantal bedrijven, IWT-TE-

TRA, Flanders’ Food en IWT-Landbouwonderzoek al een aantal  

projecten rond dit thema uitgevoerd.  De resultaten van deze 

projecten die werden gerealiseerd door de Howest-EnBiChem 

en Gent-Lanupro komen op de studienamiddag ook aan bod.  

De bevindingen van het gebruik van infraroodspectrometrie 

als predictietool van de vetzuursamenstelling in vlees(-produc-

ten), melk en eieren worden besproken.  

Gezien de ruime inzetbaarheid van infraroodspectrometrie 

als voorspellingstechniek richt deze studienamiddag zich 

tot de verschillende schakels binnen de voedingsindustrie: 

de toeleveranciers van grondstoffen, de producenten van 

niet-verwerkte producten, de verwerkende industrie en de 

distributiesector.

Datum di. 7 december 2010 om 14.00u

Locatie Howest

 Graaf Karel de Goedelaan 5

 8500 Kortrijk

Inschrijven Via www.howest.be/infrarood vóór 26 novem-

ber 2010. Inschrijven kost 25 Euro (gratis voor 

leden van de gebruikersgroep Flanders’ Food 

project FFP FT-IR, TETRA 090159 en IWT land-

bouwonderzoek 60704 ; inschrijven noodzakelijk) 

Documentatie en catering inbegrepen.

Contact katleen.raes@howest.be (projectleider)

 ellen.neyrinck@howest.be (projectmedewerker)

 T 056 24 12 37

  Doelstelling studienamiddag 

  Doelgroep 

 Praktisch 

  Meer info: www.howest.be/infrarood 
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