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Product en ontwikkeling
Mens in bedrijf

De sauzenontwikkelaar
Kokkerellen zat hem van jongs af aan in het bloed. Ron Stoeltie’s vader was in de zestiger jaren een

bekende kok en bracht zijn zoon de liefde voor het koken bij. Toch ging hij zelf niet achter de ‘kachel’

staan. Stoeltie (46) koos voor tuinarchitectuur in Nijmegen, maar kwam via een omweg toch in de

productontwikkeling terecht. Hij zit nu zo’n 20 jaar in het vak en leeft zich culinair uit als productont-

wikkelaar bij Jadico specerijen, producent van sauzen-, marinades, kruiden en coatingsystemen.

Hoe ziet je
loopbaan eruit?
Na mijn opleiding
tuinarchitectuur
ben ik begonnen
bij slagerij Ooster-
beek in Apeldoorn
waar ik een jaar of
acht heb gewerkt
als worstmaker.
Daarna kwam ik bij
Van Dorp, een spe-
cerijenbedrijf in
Hilversum dat is
opgegaan in Co-
sun. Zo ben ik de
productontwikke-
ling van specerijen
gaan doen en bin-
nen Cosun uitein-
delijk hoofd productontwikkeling geworden bij Unifine. Dat
heb ik drie jaar gedaan. Jadico ontstond als een afsplitsing van
Unifine en zo kwam ik in deze nieuwe, zelfstandige onderne-
ming te werken waar ik verantwoordelijk ben voor het ontwik-
kelen van alle natte producten.

Wat doe je precies bij Jadico?
Samen met culinair adviseur Frans Bon, mijn rechterhand, spe-
len wij in op aanvragen vanuit de markt. We ontwikkelen vooral
producten voor convenience- en snackproducenten, de maal-
tijdverwerkende industrie, vlees en de bakkerijsector. Dat kan
gaan van sauzen en marinades voor vleesproducten en gerech-
ten tot kruidenmelanges voor chips en borrelnoten en coatings-
ystemen voor vlees- en snackproducten. Elke projectaanvraag,
of die nu intern of extern is, beoordelen we op haalbaarheid.
We vragen ons af of we het  product kunnen produceren en of er
een markt voor is. Is het antwoord ja, dan werk ik vanuit de
referentie in mijn hoofd naar het eindresultaat toe. Frans be-
kijkt hoe een kok het zou maken, ik maak de vertaalslag naar
een industriële omgeving: het opschalen van één naar duizend
kilo product. We doen veel private label. Sligro heeft laatst de
Olife-lijn geïntroduceerd. Die hebben wij ontwikkeld. Het zijn
marinades, glaces (producten die je na het grillen aanbrengt
voor een finishing touch en extra glans), smaakoliën en saté-

saus. Eigenlijk een
pindasaus waar ik
apetrots op ben,
want het is een
hele goede. We
hebben een Su-
rinaamse en een
Indonesische vari-
ant ontwikkeld. Hij
is industrieel ge-
produceerd met
een ambachtelijke
inslag, meer kan ik
er niet over zeg-
gen. Die lijn, die
gemaakt is voor de
hobbykok, slaat
goed aan. 

Wat vind je interessant aan je werk? 
Je kunt er een stukje creativiteit in kwijt. Het is erg leuk om van-
uit een concept toe te werken naar een eindproduct in een win-
kel. Als koken je interesse heeft blijft het spannend. Ik ben altijd
nieuwsgierig naar de culinaire trends en nieuwe grondstoffen.
De FIE is voor mij de belangrijkste beurs qua grondstoffen en ik
ga bijna altijd naar Sial en Anuga. Weten wat er speelt, daar
gaat het om bij productontwikkeling.

Wat speelt er op dit moment binnen jullie bedrijf?
Wij zijn continu bezig met nieuwe producten. Er hangt hier een
culinaire sfeer met al die mensen met een koksachtergrond. We
beschikken over redelijk geavanceerde apparatuur voor emul-
siesauzen, dus gaat de discussie al snel over hoe de perfecte
saus eruit moet zien. Niet alleen onze eigen sauzen overigens,
ook die uit de supermarkt.

Wat eet je zelf? 
Ik lust alles. Italiaans heeft mijn voorkeur. Nee, geen kant-en-
klaar, ik ga voor het lekkere. Ik kan een goede Carbonara-saus
maken en een bijzondere carpaccio. Heel wat anders dan eentje
die je gesneden in een pakje koopt.

Vincent Hentzepeter
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