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Reportage

“Duitsers hebben slechte ervaringen met
verpakte verse groenten. Dat gaan wij
veranderen”, aldus bedrijfsleider van
Bonduelle Frische, Janusz Lisowski. 
Sinds enkele maanden werken in het ¤ 10
miljoen kostende complex van 5.000 vier-
kante meter 80 medewerkers aan een
jaaromzet van 2.700 ton verpakte verse
groenten. Bonduelle is daarmee markt-
leider in Duitsland. Nog dit jaar wil het
bedrijf met 130 werknemers uitbreiden
naar een productie van 5.000 ton.
Versverpakte sla is een alledaags pro-
duct, vindt ook de bedrijfsleider van de
nieuwe productielocatie. Voor de Neder-
landse consument is sla in een plastic
zakje inderdaad de normaalste zaak van
de wereld, voor de Duitser is het nog
onbekend gebied. Duitsland hecht aan
vers.
Bonduelle moet het hebben van de kwali-
tatief hoogwaardige ingrediënten, maar
ook van ervaring. Het bedrijf heeft jaren-
lange verse groenten verwerkt in Frank-
rijk en Italië. Lisowski werkte zelf tien jaar
bij groenteverwerker Vita GmbH in Reut-
lingen, bij Stuttgart. Dat bedrijf werd
door Bonduelle overgenomen.

Ruhrgebied
Het industriematig verwerken van verse
sla startte in Duitsland in de jaren zeven-
tig. Het aandeel in het winkelschap
bedroeg slechts 20% van het aandeel in
Nederlandse winkels, weet Lisowski.
“Duitsers hebben slechte ervaringen met
voorverpakte verse sla. Uit het oogpunt
van kosten worden concessies gedaan
aan de kwaliteit, met als resultaat een
smakeloos product in het winkelschap.
Dit bedrijf brengt daar verandering in.”
Bonduelle produceert geen conserven en
richt zich met het versproduct op de hele
Duitse markt die zich voor een belangrijk
deel in het nabije Ruhrgebied bevindt.

Vooral vanwege de slechte ervaringen
van de Duitse consument zet Bonduelle
zwaar in op kwaliteit. “Op dit moment is
er nog vrijwel geen markt voor het pro-
duct.”
Desondanks begint het bedrijf met een
jaarlijkse productie van 2.700 ton vers-
verpakte sla. “Als de consument ons pro-
duct proeft, zullen ze het snel leren waar-
deren”, zegt Lisowski stellig. “Onze inzet
kan een drijvende kracht zijn.”

Smaakvoller
In de nieuwe productielocatie gaat Bon-
duelle voor een topproduct van een zeer
hoge kwaliteit. Leidend daarbij zijn de
ingrediënten. Groenten als wortelen en
witte kool komen er bij Bonduelle niet in.

“Ik zeg niet dat die slecht zijn”, zegt
Lisowski, “maar wij gaan voor de wat
smaakvollere producten.” Hij noemt
kropsla, babyleaf, frisée, spinazie,
radicchio, veldsla en andijvie.
Met die soorten stelt Bonduelle verschil-
lende salades samen, de een met wat
meer radicchio, de ander zonder spina-
zie. Maar allemaal salades, geen rauw-
kost. De bedrijfsleider past er voor con-
cessies te doen aan het product om de
kostprijs laag te houden. Geen goedkope
vulling als wortelen en kool, maar een
kwalitatief hoogwaardiger product. “Dan
maar wat duurder.”

Hygiëne
Voor het overige worden er weinig bijzon-

Nieuwe productielocatie in Duitsland
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In Straelen, vlak over de grens

bij Venlo, gaat Bonduelle sla

verpakken: elk jaar bijna 3.000

ton. Bonduelle Frische wil de

Duitse markt te veroveren. Het

bedrijf richt zich op smaak.

Dus geen wortels als vulling,

maar babyleaf, frisée en

radicchio.

Bedrijfsleider Janusz
Lisowski: “De con-
sument moet ons
product nog leren
waarderen.”
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dere inspanningen geleverd, vindt
Lisowski zelf. Het plastic zakje is gewoon
een plastic zakje. En hygiëne staat hoog
in het vaandel. De productiehallen zijn
schoon, maar vooral nieuw. De muren
zijn egaal wit en het roestvrij staal blinkt.
Bij de schoningslijnen waar de gewassen
groenten voorbij komen, draagt iedereen
een mondkapje.
En het is koud. “Vier graden Celsius”,
zegt Lisowski. “Doorheen de hele pro-
ductie. Vanaf het moment dat de kisten
vol kroppen sla en andere groenten de
fabriek binnenkomen, tot de plastic zak-
jes op de vrachtwagen worden geladen.”
Alles binnen het bedrijf is er op gericht de
microbiologische flora en fauna zo wei-
nig mogelijk kans te geven. Lisowski:

“Salmonella en Listeria mogen natuurlijk
absoluut niet voorkomen.” Bij de aan-
koop van groenten wordt daar al rekening
mee gehouden. Een maximum aan micro-
organismen is toegestaan. Om de vers-
heid te bewaren wordt de sla die ’s
zomers wordt verpakt, ’s morgens tussen
3 en 5 uur gesneden. Tussen 6 en 7 uur
arriveert de sla in de fabriek in een kli-
maat van 4°C. Het wassen en verpakken
duurt tien minuten. Wassen gebeurt met
schoon water, zonder toevoegingen. “Het
is een natuurproduct. Daar moet zo wei-
nig mogelijk chemie aan te pas komen.”
De constante lage temperatuur is belang-
rijk. Volgens Lisowski is het vooral aan
het temperatuurbeleid te danken dat
Bonduelle zijn klanten een versgarantie

van vijf dagen kan geven. Vijf dagen is
echt het maximum. “Want als de klant
slordig met de temperatuur omspringt,
gaat de kwaliteit snel achteruit.”

Bedrijfsgeheimen
Het Duitse bedrijf van Bonduelle is verre
van uniek, meent Lisowski. De wasserette
waar de slablaadjes in ruim water worden
gewassen en de volautomatische verdeel-
machine die de groenten in exacte por-
ties verdeelt voor ze automatisch in het
plastic zakje verdwijnen – het is niks bij-
zonders, vindt de bedrijfsleider. “Dat

hebben andere bedrijven ook.” En het
product is eigenlijk ook niks bijzonders.
“Sla in een zakje is sla in een zakje.”
Veel geheimzinnigheden zijn er niet bij.
“Natuurlijk zijn er dingen die ik niet aan
de grote klok wil hangen”, erkent Lisows-
ki. “Maar het zijn geen enorme bedrijfs-
geheimen. Het gaat om kleine dingen als
het gebruik van folie en de snijmachine.
Welke messen gebruik je? Hoe ga je om
met de wasinstallatie? Hoe weer je insec-
ten. Gewone zaken van alledag. Voor een
alledaags product.”

eider verpakt vers
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‘Wij gaan voor de wat smaakvollere
producten’

Mondkapjes
maken deel uit
van het strikte
hygiëneprotocol.

Geen wortelen of
witte kool in de sala-
des van Bonduelle,
maar kwaliteitspro-
ducten als kropsla,
babyleaf, frisée, spi-
nazie, radicchio,
veldsla en andijvie.

Automatisch verdeelt
deze machine de sla in
exacte porties.


