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Product & Ontwikkeling

Weinig mensen beseffen dat er technolo-
gische hulp nodig is om fruit er als “vers-
geplukt” of “net-gesneden” te doen uit-
zien. De houdbaarheid van verse groen-
ten en fruit kan worden verlengd door 
behandeling met speciale mengsels vita-
minen en mineralen die als technische 
hulpstoffen dienen en de onvermijdelijke 
achteruitgang in kwaliteit tegengaan. 
Deze behandeling is volkomen veilig en 
nauwelijks aantoonbaar. En bovendien 
voor het blote oog onzichtbaar, reuk- en 
smaakloos.  

Coatingtechnologie
Het Britse bedrijf AgriCoat NatureSeal 
Limited, onderdeel van het Amerikaanse 
bedrijf Mantrose-Haeuser, heeft een 
eetbare coatingtechnologie ontwikkeld, 
die de naam NatureSeal® gekregen heeft. 
Daarmee kan de houdbaarheid van vers 

gesneden fruit en groenten worden ver-
lengd. 
Verkoop- en marketingmanager, Gerard 
Post, legt uit hoe de technologie werkt: 
“Na schillen, verwijderen van het klok-
huis (bij appels en peren) en snijden, 
worden de stukjes fruit door een oplos-
sing van ons gepatenteerde vitamine- en 
mineraalmengsel geleid, waardoor een 
dunne beschermlaag om het fruit wordt 
gevormd. Het hoofddoel van deze behan-
deling is te voorkomen dat het fruit bruin 
en zacht wordt, wat in het bijzonder bij 
appels veelvuldig kan gebeuren.” 
Om dit proces optimaal te laten verlo-
pen heeft Food Technology Noord-Oost 
Nederland (FTNON) uit Almelo appara-
tuur ontwikkeld, waarbij spaarzaam met 

NatureSeal® wordt omgegaan. De appel-, 
meloen- of andere fruitsegmenten wor-
den door een transportband onder een 
sproei-unit gebracht. Via een speciaal 
proces stijgt het niveau van het coatings-

middel tussen de meenemers. Hierdoor 
kunnen alle segmenten goed onderge-
dompeld worden. Al het overgebleven 
coatingsmiddel wordt naar de pomptank 

Passend bij de tijdsgeest 

waarin gemak hoog wordt 

gewaardeerd als het over 

voedsel gaat, zijn hapklare 

porties groenten en fruit 

populair onder consumenten. 

Om de houdbaarheid van 

die voorgesneden porties te 

verlengen zijn er nu eetbare 

coatings.   

Eetbare coatings verlengen houdbaarheid groenten & fruit

Vers snacken

Volgens EU Richtlijn 95/2/EG, 
geamendeerd in Richtlijn 98/72/EG, 
worden de componenten in Nature-
Seal beschouwd als ‘quantum satis’ 
onder ‘bevroren of diepgevroren 
onbewerkte groenten en vruchten; 
gebruiksklare voorverpakte gekoelde 
onbewerkte groenten en vruchten; 
voorverpakte onbewerkte en geschil-
de aardappelen’.

Wetgeving

Rode Appel Snack van VEZET in Warmenhuizen.

De behandeling is reuk- en  
smaakloos
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teruggeleid. Deze tank is speciaal ont-
worpen om een minimumhoeveelheid 
aan NatureSeal® te bevatten. In de 
retourstroom kan ook een koelplaat 
worden aangebracht. Dit is belangrijk 
omdat daardoor de microbiologie 
beheersbaar wordt gehouden. 
Post vervolgt: “Schillen en snijden van 
het verse product kan mechanische 
schade veroorzaken, zoals scheuren 
en zelfs kneuzen. Door verwijdering 
van de schil vindt vochtverlies plaats 
en wordt ook de structurele integriteit 
van het product beïnvloed. Bovendien 
blijven in gezonde, onbeschadigde 
vruchten de reactieve stoffen uit de plantencellen geïsoleerd 
van hun substraten. Verwerking tast de integriteit van de mem-
branen aan, wat kan leiden tot verlies van celstructuur met als 
gevolg dat substraten en enzymen met elkaar kunnen reageren. 
Het enzymatische bruinworden is één van de hoofdoorzaken 
van kwaliteitsverlies tijdens de verwerking.”

Gezonde snack
De NatureSeal® technologie werd in eerste instantie ontwikkeld 
voor gesneden appelschijfjes. Later zijn formules toegevoegd 
voor andere vruchten: van stukjes peer tot schijfjes kiwi en 
limoen, exotische vruchten en wortelgewassen, zoals peentjes. 
Stukjes appel als snack kunnen een bijdrage leveren aan de 
toenemende consumptie van gezonde snacks in scholen. Rege-
ringen bevorderen in het bijzonder het concept van schoolfruit, 
onder andere om de gestage toename van obesitas bij jonge 
kinderen aan te pakken. In de toekomst is het denkbaar dat 
vers gesneden fruit aangeboden wordt via gekoelde verkoopau-
tomaten in winkels, benzinestations, scholen en fitnesscentra.

Technisch Nieuws

Gerard Post
Ir. G.H.G. Post is consultant (gpost@zenithbeverageconsulting.com) en tevens correspon-

dent van VMT.

Coatingssysteem voor appels en meloenen van FTNON in Almelo.

Ondergedompelde 
appels

Richtlijn slangcontrole aangepast
De praktijkrichtlijn om slangen te controleren (NPR 5527) 
is onlangs aangepast aan de huidige technieken. De prak-
tijkrichtlijn is toepasbaar op alle soorten slangassemblages, 
maar is specifiek van toepassing op situaties die gevaar 
op kunnen leveren voor installaties, mens en milieu. Het 
volgen van deze praktijkrichtlijn biedt de gebruiker een 
redelijke mate van zekerheid dat de slangassemblage vol-
doet aan eisen voor veilig gebruik. Deze eisen staan in de 
Arbowetgeving. De voor de gebruiksfase noodzakelijke vei-
ligheidseisen komen voort uit het Besluit drukapparatuur 
(1999/311), de Europese Richtlijn drukapparatuur (97/23/EG) 
en de Europese Richtlijn voor vervoerbare drukapparatuur 
(99/36/EG).
• www.nen.nl

Sla verticaal verpakt
Het Zero Reject System kan de productiekos-
ten bij het verpakken van verse sla aanzienlijk 
verlagen, meldt verpakker CFS. Het systeem 
maakt gebruik van ultrasone lastechniek die 
ervoor zorgt dat de seal luchtdicht is, zelfs als 
er water of product in het sealgebied ligt. Vol-
gens CFS kan onder de juiste omstandigheden 
het systeem volledig zonder afgekeurd product 
draaien. Dit in tegenstelling tot conventionele heatseal 
lassystemen, waarbij het uitvalpercentage kan oplopen tot 
8%. Dit systeem is als optie leverbaar op de CFS Smartpac-
ker SX400 en zal worden getoond op de FackPack 2009. 
• www.cfs.com

Netanalyseapparatuur
De lijn netanalyseapparatuur van het 
bedrijf Elspec kan continu meetgege-
vens opslaan met een meetsnelheid 
van 1024 samples per cyclus. De gepa-
tenteerde datacompressietechniek, 
PQZIP technologie, maakt dit mogelijk. 
De G4500 blackbox is de portable uit-
voering die beschikt over interfaces als 
wifi, lan en usb. Bovendien heeft het een eigen webserver 
en router aan boord. De G4000 blackbox is bedoeld voor 
vaste opstellingen. Het instrument is voorzien van twee 
LAN-interfaces met een eigen webserver. Elspec wordt in 
Nederland vertegenwoordigd door Havé-Digitap.
• www.have-bv.nl

Snijmachine voor frietje spiraal
Concept Foods introduceert de Easychip snijma-
chine in Nederland. Met deze machine kan een 
frietje spiraal worden gemaakt. Dit is een gefri-
tuurde aardappel op een bamboestokje.
Volgens Concept Foods is de snack al razend 
populair in Amerika en Canada onder de naam 
Tornado Potato. Snackbarhouders, standhou-
ders en horecaondernemers kunnen via de 
website de Easychip snijmachine aanschaffen 
voor €95.
• www.frietjespiraal.nl

Meer technisch nieuws: www.vmt.nl
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