
Het schap met kant-en-klaar-
maaltijden in de supermarkt
wordt groter en differentiatie

vindt plaats in dit segment. Naast de
producten die voldoen aan het crite-
rium ‘snel een warme hap’ is een
markt ontstaan voor hoogwaardige
kant-en-klaarmaaltijden. Het gebruik
van verse en minimaal bewerkte
ingrediënten met een korte houd-
baarheid stelt hoge eisen aan de ver-
pakking en de logistiek in de koelke-
ten. Bereiding van de maaltijden
onder druk, soms met verschillende
gaartijden per ingrediënt, vraagt
inventieve verpakkingsoplossingen.

Een revolutie op het verpakkingsge-
bied voor kant-en-klaar was het
stoomventiel van het concept ‘koken
en stomen’ van Albert Heijn. Dit con-
cept, op de markt sinds 1999, posi-
tioneerde zich aan de bovenkant van
de markt door de maaltijdkwaliteit,
de opvallende verpakking en de
bereiding door stomen. Het stoom-
principe is direct zichtbaar voor de
consument dankzij het ventiel in de
verpakking. Het ventiel biedt de
mogelijkheid om kant-en-klaarmaal-
tijden te bereiden onder hoge druk.
Dit maakt een hoge temperatuur
mogelijk, zodat de bereidingstijd
wordt verkort tot enkele minuten.
Het effect is te vergelijken met de
snelkookpan: meer smaak en een
betere voedingswaarde door minder
verlies van vitamines.

Ventiel of folie?
Stomen bij hoge temperatuur vraagt
een verpakking van hittebestendig
materiaal voorzien van een goede
drukregulatie. Het ventiel gebruikt in
‘koken-en-stomen’ is een goede
maar prijzige oplossing. Redenen
genoeg voor de verpakkingsindustrie
om alternatieven te ontwikkelen voor
stomen op een gecontroleerde

manier. Belangrijke criteria hierbij
zijn het opbouwen van druk en het
voorkomen van overdruk.

Naast het ventiel zijn nu ook diver-

se soorten folies en technieken
geschikt voor bereiding onder hoge
druk. Zo heeft Albert Heijn sinds
2002 ‘vlees op z’n best’ in het assor-
timent. Dit zijn luxe vleesproducten
die rauw worden verpakt in een bakje
bestaande uit een hittebestendige
kartonvariant genaamd Pressware,
waarop gewone folie is geseald. Het
vlees kan in gesloten verpakking in
de magnetron worden gegaard. Hier-
bij ontstaat druk in de verpakking.
Als overdruk ontstaat, laat de seal-
naad van de folie op een aantal plaat-
sen los van het bakje, zodat de stoom
op gecontroleerde wijze door de kie-
ren kan ontsnappen.

Gaatjespatroon
Freshflex uit Huizen (www.fresh-
flex.com) is er in geslaagd een folie
te ontwikkelen die verse en rauwe
producten onder hoge druk gaar kan
stomen. In het Steam Cookery Sys-
tem wordt de drukopbouw geregu-
leerd door gaatjes in de folie. Het
gaatjespatroon, en daarmee druk,
temperatuur en gaartijd, kan worden
aangepast aan de eisen van het pro-
duct. Dit verhoogt de flexibiliteit
voor de gebruiker. De druk in de ver-
pakking kan oplopen tot circa 1,5
bar, ofwel een temperatuur van circa
120°C. De folie is een stuk voordeli-
ger dan een ventiel, bovendien is de
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folie niet schaalgebonden en kan op
elk formaat worden geseald op
bestaande schalensluitmachines.

Een extra voordeel van het gebruik
van folie is de mogelijkheid om in
meervaksschalen de folie per compar-
timent aan het product aan te passen.
Zo kan het vleesgedeelte worden ver-
pakt met gas in een gesloten folie,
terwijl de folie boven de groenten
ademend is middels een productspe-
cifiek gaatjespatroon. Deze gaatjes
zorgen tijdens de gekoelde opslag
voor een uitwisseling met de lucht,
zodat de verse groenten langer houd-
baar blijven(modified atmosphere).
Tijdens het verhitten loopt de druk,
en als gevolg hiervan ook de tempera-
tuur, in het compartiment met de

gesloten folie hoger op dan in het vak
met de geperforeerde folie. Op deze
manier regelt de folie dat vlees en
groente onder verschillende omstan-
digheden worden gegaard en zo tege-
lijkertijd klaar zijn. Resultaat na
bereiding is een kwalitatief hoog-
waardig product.

Kippenpootje
Het Steam Cookery System is geschikt
voor (diepvries)maaltijden en maal-
tijdcomponenten zoals bijvoorbeeld
kip, spareribs en vis. Ook voor snacks
is het toe te passen. Zo kun je een kip-
penpootje binnen enkele minuten
garen in de magnetron.

In Nederland zijn nog geen produc-
ten met deze folie op de markt. Fresh-
flex signaleert aarzeling bij voedsel-
producenten voor de toepassing van
dit nieuwe product. Als redenen wor-
den onvoldoende kennis over de
mogelijkheden en onmogelijkheden
van het stomen en terughoudendheid
bij investeringen in nieuwe machines
genoemd. In België en Frankrijk wordt
de folie al wel gebruikt. De verwach-
ting is dat in de loop van dit jaar ook in
het Nederlandse winkelschap produc-
ten met stoomfolie te vinden zijn.

Hol en bol
De vernieuwingen bij Gelpa uit Arn-
hem (www.gelpa.nl) richten zich niet

Direct uit de koelkast in de magnetron, dat is de ideale manier om kant-en-

klaarmaaltijden of maaltijdcomponenten te bereiden. De consument vraagt

tegenwoordig niet alleen om snel en gemakkelijk, hij wil ook kwaliteit in smaak en

uiterlijk. Fabrikanten spelen hier op in door minimaal bewerkte ingrediënten te leveren

in verpakkingen die de houdbaarheid verlengen, die geschikt zijn voor de magnetron en

die liefst ook zorgen voor een perfecte presentatie. Wat zijn de verschillende oplossingen

van de verpakkingsindustrie? 

Annemarie Barbier-
Schenk

Verpakkingen voor kant-en-klaarmaaltijden

Uit de koelkast in de magnetron

PRODUCTINNOVATIE

In meervaksschalen is 

de folie per compartiment aan het product 

aan te passen



op de bereiding van de kant-en-
klaarmaaltijd in de magnetron, maar
juist op het voortraject van gekoeld
bewaren van producten in Modified
Atmosphere Packaging (MAP). Het
concept Duraclic, ontwikkeld door
Duraclic in samenwerking met een
levensmiddelenfabrikant en op de
markt gebracht door Gelpa, garan-
deert een verlenging van de houd-
baarheid met 20 tot 50%, afhankelijk
van het product. Deze verbetering
wordt teweeggebracht door de hoe-
veelheid gas en de gassamenstelling
van de verpakte koelverse producten
(figuur 1).

De clou zit hierbij in de bodem van
de verpakking: de bodem is in- en
uitklapbaar en kent twee stabiele
vormen, een bolle en een holle. Een
voordeel is dat op het moment van
begassen de bodem naar buiten
wordt getrokken, zodat de verpak-
king een groot volume heeft en veel
gas kan worden toegevoegd. Als een-
maal de verpakking gesloten is en
het levensmiddel CO2 uit de omge-
ving opneemt, wordt het totale volu-
me aan gas kleiner. Bij de traditione-
le verpakkingen leidt deze CO2-

opname door het product tot een
holgetrokken folie, het zogenoemde
pseudo-vacuüm. De consument
associeert dit met minder vers: het is
vacuüm, dus langer houdbaar. Bij ver-
pakkingen volgens het systeem Dura-
clic neemt de bodem op dat moment
zijn holle vorm aan en blijft de folie
strak gespannen over de verpakking.
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Dit verbetert de presentatie van het
product.

Bandbreedte
Een tweede voordeel van het Dura-
clic-principe is de mogelijkheid om een
betere gassamenstelling in de verpak-
king te bereiken. Rekening houdend
met opname van CO2 door het product,
kan bij het begassen een hogere CO2-
concentratie worden toegevoegd dan
uiteindelijk gewenst in de verpakking.
Na verloop van enkele uren wordt dan
de ideale gassamenstelling bereikt. In
principe is het toevoegen van extra CO2
ook mogelijk bij gewone MAP-verpak-
kingen en in de praktijk gebeurt dit
ook. Bij MAP-gasverpakken zijn echter
niet alle verhoudingen tussen gassen
mogelijk. De ‘bandbreedte’ van de ver-
houdingen tussen de gassen bij Dura-
clic is groter dan bij traditionele gasver-
pakkingen, met als resultaat een betere
gassamenstelling in de verpakking.

Het principe Duraclic kan worden
toegepast voor verschillende verpak-
kingsmaterialen, zolang een stabiele
vormverandering en gasdichtheid
gegarandeerd blijven. Voor het afdich-
ten is een relatief stugge folie nodig.
In april ligt de eerste verpakking vol-
gens het Duraclic-principe in de win-
kelschappen. Gelpa verwacht veel van
het nieuwe concept, gezien de toepas-
singsmogelijkheden voor vlees, vis en
kant-en-klaarmaaltijden.

High tech
Marktdeskundigen voorspellen een
verdere groei voor het segment kant-
en-klaar. De traditionele MAP-verpak-
king voldoet hiervoor nog steeds. De
verpakkingsindustrie ontwikkelt high
tech oplossingen, gericht op een ver-
beterde houdbaarheid en een mooiere
presentatie. Gezien de kosten van
deze geavanceerde oplossingen, zul-
len het vooreerst de luxere producten
zijn die hierin worden verpakt. ■

Fig. 1   Het systeem Duraclic, op de markt gebracht door Gelpa, is gebaseerd op een

bodem met twee stabiele vormen. De voordelen zijn een grotere hoeveelheid gas

en een betere gassamenstelling voor de verpakte producten. Dit resulteert in een

verlenging van de houdbaarheid. Het systeem Duraclic kan worden toegepast voor

verschillende verpakkingsmaterialen, zolang een stabiele vormverandering en

gasdichtheid gegarandeerd blijven.

Bij het Steam Cookery

System van Freshflex

wordt de drukopbouw in

de magnetron

gereguleerd door middel

van een gaatjespatroon

in de folie. Per product is

het gaatjespatroon, en

dus de drukopbouw, aan

te passen. Het systeem is

geschikt voor rauwe en

voorgegaarde producten

voor bewaring in

koelkast en diepvries.


