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Drankentechnologie

Drinktec heeft een belofte in te lossen.
Voor elk denkbaar vloeibaar product in
de segmenten bier, wijn, gedestilleerd,
water, frisdranken, voeding en zuivel zegt
de vakbeurs een technische oplossing te
kunnen bieden. Met een frequentie van
eens in de vier jaar zal het expositieaan-
bod sowieso veel nieuws in petto hebben.
Thema’s op het congresprogramma zijn
hygiënisch ontwerp, PET, aseptisch afvul-
len, innovaties in fris- en functionele
dranken, en de toekomst van de wijn-
kurk. Traditioneel zal de Deutsche Land-
wirtschaftsgesellschaft prijzen uitreiken
aan bedrijven die binnen de DLG-compe-
titie bovengemiddeld op kwaliteit preste-
ren. Op 14 september zal bekend zijn wie
van de producenten in bier, water, vruch-
tendranken en alcoholica de begeerde

‘Best of the Best 2005’ in de wacht heb-
ben gesleept. Ook de internationale
brouwerijprijzen zullen worden uitge-
reikt. Voor het eerst in Duitsland – de
afgelopen 119 jaar viel die eer te beurt
aan de Britten.

Afvultechnieken
Ontstaan uit de Brau zal de Drinktec veel
nieuwe brouwerijtechnologie laten zien.
Maar het is zeker geen brouwerijbeurs
meer. In 2001 kreeg het bereiden, afvul-
len en verpakken van frisdranken, wa-
ters, vruchtensappen en wijn al ruim-
schoots aandacht. Dit jaar kwamen daar
zuiveldranken bij. Zowel systemen als
systeemcomponenten komen aan bod.
Aseptische technieken springen eruit, in
het bijzonder gericht op het afvullen in

PET- en HDPE-flessen met een houdbaar-
heid van meer dan drie maanden, voor
extended shelf life (ESL)-producten en
dagverse zuivel. Een trend binnen asep-
tisch afvullen is de integratie van alle
procesonderdelen om het contaminatie-
risico verder te beperken. De productie
van steriele lucht en water, de aanmaak
van schoonmaak- en desinfecteermidde-
len en het mengen en conserveren van de
ingrediënten moet net zo zorgvuldig ge-
beuren als het afvullen in de cleanroom.
Ook hier is de mens vaak de zwakste
schakel. Visualisatiesoftware, een trac-
king- en tracingsysteem en een goed
opleidingstraject laten niets aan het toe-
val over.
Hotfill-technologie zal deze editie pro-
minenter aanwezig zijn vanwege de trend
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Hightech drankentechnologie

Bierbeugelflessen op transport tijdens de Drinktec 2001.
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De Drinktec in München heeft

zich ontwikkeld tot een all-

round vakbeurs voor het afvul-

len van bier, dranken en vloei-

bare levensmiddelen. Het van

12 tot 17 september te houden

evenement staat in het teken

van trends in procesappara-

tuur, afvulinstallaties, verpak-

kingsmachines, verpakkingen,

grondstoffen en logistiek. 

Testapparatuur
Bij Agr Intenational (Hal A6, stand 537/636) is inline testtech-
nologie te zien en kwaliteitscontroleapparatuur voor in het
laboratorium. De nieuwe vulhoogtetester meet accuraat de
vulgraad en spaart handmatige metingen uit. De MBT 7200/
7400 is een draagbaar meetapparaatje voor de bepaling van
de wanddikte van niet-metaalverpakkingen en materialen.
Het PETWallplus-systeem brengt de materiaalverdeling in de
(flessen)wand in beeld. Zwakke plekken worden blootge-
legd. Dat is weer input voor de bepaling van het schapleven
van het afgevulde product.

‘Biershaker’
Krones (Hal B6, stand 103/143/502/ 542) presenteert een
nieuw meng- en verkleinsysteem ‘ShakesBeer’. De techniek
verbetert de kwaliteit van het bierbeslag, is relatief energie-
zuinig, en binnen twee uur met zijn klus klaar. Er kan dus 12
keer per dag een beslag worden gedraaid. Technologische
verbeteringen van het verwarmingsysteem en het roerme-
chanisme hebben dit mogelijk gemaakt.

Te zien
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naar koolzuurvrije frisdrank. Limonade
zonder prik is door zijn zwakke zuurgraad
relatief gevoelig voor bederf. Heet afvul-
len is een oplossing, maar ook aseptische
technieken bieden in het premiumseg-
ment uitkomst.

Verpakkingsdesign
Wat afgevuld wordt, moet ook verpakt en
geëtiketteerd worden. Verpakkingsde-
sign, een- en meermalige transportver-
pakkingen en bijbehorende labeloplos-
singen zijn in München volop te zien. PET
voert de boventoon, maar ook over sta-
zakken, glas, blik en karton is nieuws te
melden. Interessante ontwikkeling zijn
de gelamineerde drankenbussen, ge-
maakt van karton, aluminium en PET of
PEN. PEN was altijd het duurdere zusje
van PET, maar zit nu qua prijs op een ver-
gelijkbaar niveau. De shaped can blijft
verbazen met zijn opvallende design en
een blikvanger is de aluminium fles die
bierbrouwers graag inzetten ter promo-

tie. Etiketteren blijkt steeds sneller te
kunnen, maar vooral ook flexibeler. Met
modulaire etiketteerunits valt snel van
etikettype te wisselen of wordt aan com-
plexer etiketteerwensen voldaan. Handig
voor marketingdoeleinden en bij kleine
runs. Pallets en kratten moet batchgewijs
traceerbaar blijven door de keten heen.
Ook hiervoor zijn nieuwe (zelfklevende)
etiketten ontwikkeld waarmee terughaal-
acties effectiever verlopen. Of liever toch
een RFID-systeem? Dit blijft voorlopig
een kosten/batenafweging.

Wereldcongres PET
De beurs opent met een goed glas wijn.
Geen wijnproeverij, maar een debat over
de wijnkurk die de kwaliteit van wijn kan
maken of kraken. Blijft het de natuurkurk
of gaat de wijnindustrie over op de ge-
avanceerde glazen afsluiter? Sinds twee
jaar is het namelijk mogelijk om wijnfles-
sen te sealen met een ‘kurk’ van glas die
totaal geen smaak afgeeft. De technolo-
gie staat echter nog in de kinderschoe-
nen. Daarnaast is er de composietkurk,
een splijtzwam onder vinologen. Een
panel met experts zal zich gaan buigen
over de kurk van de toekomst.
Wijn wordt weliswaar nog niet in PET-
flessen verpakt, maar in andere dranken-
segmenten krijgt deze kunststof een
steeds steviger voet aan de grond. Reden
om er een driedaags congres aan te wij-
den (www.pet-point.net). Het PET-we-
reldcongres begint op 11 september en
duurt drie dagen. Topics: de marketing
van de PET-fles, de eisen die retailers aan
PET stellen, het flessenontwerp en het
maken van een optimale flessenkeuze
voor hotfill en aseptische applicaties. De
meer technische onderwerpen zijn: de
laatste stand van zaken rond de produc-
tie van performs, innovaties in afvultech-
nologie, omverpakkingen en recycling.

Hygiënisch en aseptisch
Hygiënisch ontwerp kan de productie-
kosten met 25% reduceren. Dat is de
strekking van het EHEGD-symposium op
14 september. The European Hygienic
Engineering and Design Group
(www.ehedg.org, knop conferenties)
hamert al jaren op ontwerpen van machi-
nes en installaties volgens de EHEDG-
richtlijnen in plaats van aanschaffen van
standaardapparatuur. Inmiddels is de
29ste editie uit. Het middagprogramma
is gewijd aan hygiënisch ontwerp in de
praktijk. Onderwerpen zijn: schone con-
structies in gesloten processen, hygiëne-

eisen voor pompen, lasvoorschriften, de
integratie van hygiënische processen en
de toepassing van voedselveilige smeer-
middelen.
Op 15 september is er de conferentie over
aseptisch afvullen (www.spgevents.com).
Steriel afvullen zit in de lift. Aseptische
producten komen tegemoet aan de vraag
van consumenten naar beter smakende
producten met een lange houdbaarheid.
Mildere procestechnieken om aroma’s en

producteigenschappen nog beter te be-
houden komen ook aan bod, evenals de
steriliteits- en verpakkingseisen. 
Op 15 september vind ook de conferentie
‘Een gevarieerde wereld’ plaats, over de
innovaties en trends in niet-alcoholische
dranken. Zoveel consumenten, zoveel
gebruiksmomenten, zoveel keuzes, is
hier het motto. Het hele spectrum van
‘light’, caloriearm, natuurlijk en verrijkt
passeert de revue, inclusief de smaak-
richtingen.

Vincent Hentzepeter

Pallettiseerrobots laten hun kunsten zien. 
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Vulhoogtemeter van Agr International. 
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Krone’s ShakesBeer. Foto: Krones AG

De composietkurk is een splijtzwam
onder vinologen
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