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Technologie
Thema: Kant-en-klaar

“Als ik de supermarkt binnenkom, zie ik
eerst ongeveer vijf meter voornamelijk
voorverpakte salades, groente- en
aardappelproducten en daarna meer dan
vijf meter traditioneel vlees”, zegt direc-
teur Loek Brandenburg van het gelijkna-
mige vlees- en vleeswarenbedrijf uit

Oudewater. Uit eigen waarneming en op
basis van gegevens van marktonderzoek
concludeert Brandenburg dat er de laat-
ste jaren een ruim assortiment voorbe-
werkte, gesneden en voorverpakte pro-
ducten wordt aangeboden in het AGF-
segment. “Deze gemaksproducten
steken af tegen het vleesassortiment, dat
nog altijd voor het overgrote deel uit
onbewerkte producten bestaat”, zo is de
directeur van mening. Voor Brandenburg
aanleiding om kritisch na te denken over
het eigen assortiment.

Gebraden vlees
Brandenburg ging ongeveer anderhalf
jaar geleden aan de slag met de ontwik-
keling van vlees als gemaksproduct. Hij
deed dat in nauw overleg met zijn ver-

pakkings- en machineleverancier. Het
resultaat werd recentelijk op de markt
gebracht: Diner Gemak, een productlijn
voor een- en tweepersoonshuishoudens
die voorlopig bestaat uit zes gebraden-
vleesproducten: gebraden rundersucade-
lap, magere runderlap, hamlap, speklap,
varkensfiletlap en gehaktbal. Vier minu-
ten in de magnetron is voldoende om een
stukje vlees op tafel te zetten. 

Skinfolie
Voor de productie van het Diner Gemak-
assortiment wordt vers vlees aangevoerd.
Het vlees wordt bij een bepaalde tempe-
ratuur en gedurende een bepaalde tijd
aangebraden, afhankelijk van het soort
vlees. Vervolgens wordt er sous vide
gegaard. Hierdoor blijven de natuurlijke

vleessappen bewaard. Van het overgeble-
ven bakvet wordt een jus gemaakt.
Na bereiding wordt het vlees in sealbare
trays gelegd. Handmatig wordt daaraan
een vaste hoeveelheid jus toegevoegd.
Daarna wordt het geheel met een skin-
folie zuurstofarm en vacuüm verpakt.
“Deze skinfolie trekt zich helemaal vacu-
üm om het product”, vertelt Branden-
burg . “Dat ziet er voor de klant niet echt
aantrekkelijk uit en je kunt het ook niet
bedrukken of er een etiket opplakken.
Daarom trekken wij er nog een folie over-
heen. Dat is het ene unieke punt aan
onze producten. Het andere unieke punt
is dat de skinfolie met een speciale lijm
aan de tray wordt gelijmd. Deze lijm
heeft een vergelijkbare werking als het
stoomventiel in de stoommaaltijden van

Brandenburg Vlees en vleeswaren BV is ontstaan uit de ondernemingen van de
eigenaren en directeuren Loek en Hans Brandenburg. Vanaf 1980 tot 1993 had-
den zij eigen slagerijen en een leverworstfabriek, maar kozen toen, inspelend op
marktveranderingen, voor één productielocatie. De nieuw gebouwde fabriek in
Oudewater is sinds1994 operationeel.
De kernactiviteit van Brandenburg Vlees en vleeswaren is het produceren van culi-
naire consumentenproducten, aangevuld met specialiteiten en gebraden vlees.
Het assortiment omvat worstsoorten, ham en pekelvlees, maar bijvoorbeeld ook
beenhammetjes, varkenshaasjes en rollades, gekruid en voorverpakt en nu ook de
gegaarde conveniencevleesproducten. Brandenburg Vlees en vleeswaren wil zich
profileren in de retail, de foodservice en de groothandel. De activiteiten richten
zich naast Nederland steeds meer op de Europese markt.

Brandenburg

Diner Gemak is het resultaat van
een combinatie van bestaande
verpakkingen en technieken

Loek Brandenburg: “Als je een supermarkt binnenkomt, zie je eerst mooie schappen met
kant-en-klare aardappelen-, groente- en fruitproducten en daarna meer dan vijf meter tradi-
tioneel vlees.”
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Nieuw: ouderwets stukje vlees o



Personalia

Friesland Foods
Per 1 mei 2007 zal Luc F.M. Dahlhaus (60) om
gezondheidsredenen vervroegd terugtreden als
voorzitter van de concerndirectie van Koninklijke
Friesland Foods NV. Dit is een jaar voor zijn geplan-
de pensionering. Binnenkort start de procedure
om een nieuwe voorzitter van buiten de onderne-
ming aan te trekken. Zolang er nog geen opvolger
is benoemd, zal André Boudewijns, lid van de 
concerndirectie, de coördinatie van de concern-
directietaken waar

Masterfoods Europe
Masterfoods Europe heeft Matthias Berninger benoemd als
directeur van de (nieuwe) divisie ‘Health & Nutrition’. Daar-
mee onderstreept het Amerikaanse concern het belang van
functionele, gezondere voeding en de strijd tegen overge-
wicht. Berninger gaat werken bij het Europese hoofd-
kantoor van Masterfoods in Brussel. Voorheen werkte hij
als parlementariër voor Bündnis90/Die Grünen in de Bundes-
tag.

Frugi Venta
Wim Tacken is de beoogde nieuwe voorzitter van
het Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland.
Tacken heeft een uitgebreid netwerk in Den Haag
en Brussel en ervaring in bestuurlijke functies. Hij
leidde ondermeer de privatisering en ombouw van
de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) met 1.000
medewerkers tot een marktgeoriënteerde keten-
adviesinstelling die actief is in meer dan 20 landen.

Unilever
Rudy Markham zal op de algemene vergadering
van aandeelhouders in mei 2007, na een lange
loopbaan, op zestigjarige leeftijd met pensioen
gaan. Markham trad in 1998 toe tot de Raden van
Bestuur als directeur Strategie en Technologie en
werd in 2000 Chief Financial Officer. Zijn opvolger
is nog niet bekend.

Air Products
Air Products, leverancier van gassen en chemicaliën, heeft
Montgomery Alger benoemd tot Vice President en Chief
Technology Officer. Alger heeft ruim 23 jaar ervaring in
technologie, engineering en management bij General Elec-
tric. Bij Air Products is Alger onder meer verantwoordelijk
voor de wereldwijde Research & Development van het
bedrijf.

Wageningen Universiteit 
Wageningen Universiteit heeft Toon van Hooij-
donk benoemd tot hoogleraar Zuivelkunde. Hij
volgt prof. Jos Lankveld op. De leerstoel, die bij de
leerstoelgroep Productontwerpen en kwaliteits-
kunde van Wageningen Universiteit is onderge-
bracht, wordt gefinancierd door de Nederlandse
Zuivel Organisatie (NZO).
Van Hooijdonk is Corporate Director Research &
Quality Management van Campina. In deze functie
is hij onder meer verantwoordelijk voor het inno-
vatie- en kwaliteitsbeleid van het internationale
coöperatieve zuivelconcern Campina. Hij vertegen-
woordigt voorts de onderneming en de Nederlandse zuivel-
sector in verschillende nationale en internationale besturen
en commissies.

Luc Dahlhaus

Wim Tacken

Rudy Markham

Toon van
Hooijdonk

vmt | 20 april 2007| nr 9 15

Albert Heijn. Als de consument de verpakking met het vlees in
de magnetron zet, moet hij er van tevoren dan ook zeker géén
gaatjes in prikken, zoals vaak bij andere producten. Gedurende
de verwarming in de magnetron zal de folie namelijk eerst van
het product loskomen en opbollen en uiteindelijk aan de rand
ook van de tray loskomen.

Nieuwe verpakkingslijn
Het Diner Gemak-assortiment kon niet op de bestaande pro-
ductielijnen van Brandenburg worden geproduceerd, Branden-
burg vervolgt: “We zijn hierover met onze verpakkingsleveran-
cier gaan praten en die heeft een nieuwe verpakkingslijn ont-
wikkeld.”
Het resultaat was een volautomatische tandem-traysealer. Dit is
een combinatie van het Darfresh seal-systeem en topseal-
systeem. Brandenburg: “We hebben niet het wiel opnieuw uit-
gevonden, maar we hebben bestaande verpakkingsmaterialen
en -technieken gecombineerd en voor een andere toepassing
gebruikt.”

Capaciteit
“We zijn met alle retailers in gesprek en tot nog toe reageert
iedereen zeer enthousiast. Eind april hopen we met onze pro-
ducten in zo veel mogelijk winkels te liggen en daarbij sluiten
wij in ieder geval op voorhand geen enkele supermarktketen
uit”, betoogt Brandenburg. “Onze productielijn heeft een maxi-
male productiecapaciteit van 700 verpakkingen per uur. Aan
een omzet- of productieprognose waag ik me op dit moment
zeker nog niet. Het ligt er maar aan of we deze capaciteit volle-
dig benutten en als we dat doen hoeveel uren we draaien.”

Websites
www.brandenburgvlees.nl
www.multivac.nl

Reportage

Ank Louwes

Brandenburg brengt onder het merk Diner Gemak een ‘ouderwets’
stukje vlees op de markt.
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