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Technologie & Techniek

In Colworth, een uur rijden vanaf Londen, 
is het Global Design Centre (GDC) van 
Unilevers ijsresearch gevestigd. De fris-
groene ontvangsthal met kleurige ijspos-
ters, ijsverpakkingen en een ijsmachine 
biedt een welkom tegenwicht aan het 
Engelse weer. Iain Campbell, directeur 
van deze vestiging, leidt ons naar de think 
tank, een creatief ingerichte vergaderka-
mer met hoogpolig tapijt, rode fluwelen 
fauteuils en groene kussens op de vloer 
waar marketeers, technologen en andere 
experts brainstormen over nieuwe ijsva-
rianten. 
VMT schreef eerder al over het succes 

van de Magnum (VMT 18/19 2010). Deze 
ijsjes zijn op deze locatie ontwikkeld. In 
een grote hal staan zes pilotlijnen waar 
nieuwe ijsvarianten worden ontwikkeld. 
Als de techniek is uitontwikkeld, verhui-
zen de machines naar Italië waar ze wor-
den gebruikt voor het testen van nieuwe 
smaken. In de categorie ijs verwachten 
consumenten en de retail elke zomer iets 
nieuws. Gemiddeld bedenken de mede-
werkers 50 nieuwe producten per jaar, 
nieuwe smaken niet meegerekend.
In de Engelse vestiging werkt ook een 
chef-kok naast de technologen en engi-

neers. Hij heeft zijn eigen keuken, waar 
hij nieuwe smaken ontwikkelt. De werk-
nemers van Unilever wisselen van tijd 
tot tijd van functie. Sommigen zitten een 
aantal jaar in Colworth om vervolgens 
weer elders aan de slag te gaan. Camp-
bell zelf is 33 jaar geleden begonnen op 
de R&D-afdeling in  Vlaardingen. 

Assembleren
De multinational besteedt jaarlijks bijna 
€900 miljoen aan R&D. Daarvan vloeit 
€60 miljoen naar de ontwikkeling van 
ijs. De Research & Development is geor-
ganiseerd in GDC’s, dit zijn centres of 
excellence die expert zijn op een aantal 
kennisgebieden. Unilever heeft zes van 
deze strategische centra wereldwijd. De 
Engelse locatie vormt samen met de ves-
tiging in Italië het GDC/RDC Ice Cream. 
Dat betekent dat op die twee locaties 
het researchprogramma voor ijs wordt 
uitgevoerd. Het ijs-GDC is expert op 
het gebied van suiker, ijs, assemblage, 
smart formulation, vriezen, beluchten 
en verpakkingen. In Caivano, Italië zijn 
voornamelijk de verpakkingsspecialisten 
gevestigd. Het hoofdkwartier zetelt in 
Rome  waar de directie en de marketeers 
zitten. Het center of excellence van dran-
ken is in Colworth gevestigd.
De ijsjes die in Colworth worden ontwik-
keld worden geproduceerd in Italië. “Dat 
is vooral het snel en slim combineren 
van componenten”, vertelt Campbell. 
“Eigenlijk is ijs maken vooral assemble-
ren. Net als bij de productie van auto’s 
gebruiken we veel robots. IJs is net zo’n 

complex product. Bij de fabriek vindt 
geen research plaats, ze ontwikkelen wel 
smaakvariaties.” 
De onderzoeksinspanningen resulteren 
in 20 tot 25 patenten per jaar die Unilever 
flink beschermt. “Viennetta is ons meest 
gekopieerde product. Daar hebben we al 
wat conflicten over gehad.” 
De medewerkers in Colworth beant-
woorden ook vragen van ijsafdelingen 
in verschillende landen. Deze functie 
valt onder het RDC: een regional deploy 
centre. “Voor Nederland hebben we ijs 
met de smaak stroopwafel ontwikkeld, 
voor België de smaak speculoos”, vertelt 
Campbell.

Unilevers center of excellence op het gebied van ijs bevindt 

zich op twee locaties: Engeland en Italië. Hier worden 

respectievelijk de technologie en de verpakkingen ontwikkeld 

voor de ijsproducten van de levensmiddelenproducent. Op een 

regenachtige zomerdag is VMT uitgenodigd om een kijkje te 

nemen in het kloppende hart van het ijsjes maken. 
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Unilever werkte tien jaar aan de technologie voor de 
Temptation ijsjes.

‘IJs met ISP smelt langzamer en 
heeft een romiger textuur’
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Tien jaar research
“We wilden een premium product maken 
wat moeilijk te kopiëren is”, aldus Allan 
Gerrard, senior technical project leader 
over de technologie achter het succes-
product Magnum Temptation. Bij de 
productie van een standaard Magnum 
wordt een staaf ijs in Magnum afmetin-
gen gesneden, duwt een robot een stokje 
erin en wordt het ijsje in een chocolade-
saus gedoopt. Het premium ijsje moest 
meer stukjes fruit en noten en chocolade 
bevatten dan elk ander ijsje. Bovendien 
wilde het ontwikkelteam meer karamel- 
of fruitsaus aan het ijs toevoegen. Maar 
in het normale productieproces van de 
standaard Magnums zorgen deze twee 
eisen voor problemen. De messen zou-
den de stukjes noot niet aankunnen en 
de saus zou als lijm blijven plakken op de 
transportband. 
De R&D-afdeling werkte tien jaar aan 

een oplossing voor deze problemen. De 
gepatenteerde technologieën Coldex en 
Cold Rollers maakten de productie van 
de succesvolle Temptation mogelijk. 
Coldex staat voor cold extrusion. De basis 
van ijs (water, vet, lucht en een suiker-
oplossing) wordt bij een temperatuur 
van -6 graden Celsius geproduceerd. 
Tegelijkertijd blaast het apparaat lucht in 
de vriezer. Hierdoor blijft het ijs zacht en 
is het nog kneedbaar. Vervolgens wordt 
het ijs in een tweede vriezer tot -13 gra-
den gevroren. In deze vriezer zorgt een 
schroef voor microscopisch kleine kristal-
len en luchtbellen. Het ijs kan door de 
zachte textuur nog in verschillende vor-
men worden gekneed zoals de 3D-vorm 
van de Temptation. 
De Cold Rollers vervangen de transport-
band. Deze machine bestaat uit twee 
heel koude rollers met elk 3D-mallen van 
de helft van een ijsje. Deze twee mallen 

plakken de helften aan elkaar. Door de 
lage temperatuur van de plaat plakt het 
ijs niet aan de plaat. De inspanningen 
zijn niet voor niets geweest. De Magnum 
Temptation mag 30% meer kosten dan 
de Classic. “Sinds de introductie van de 
Temptation vier jaar geleden, hebben 
we nog steeds geen kopie op de markt 
aangetroffen”, vertelt Gerrard. Boven-
dien zorgde de Temptation in twee jaar 
tijd voor 20% van de totale groei van de 
ijscategorie. 

De wow-factor
Het meest opvallende product van de 
afgelopen zomer, Magnum Gold, kostte 
aanzienlijk minder ontwikkeltijd dan de 
Temptation, slechts twee jaar. “Onze 
chef-kok kwam met het Gold-idee”, 
vertellen Gerrard en Campbell. De brie-
fing van de marketeers was: maak een 
product met een wow-factor. Inspiratie 
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Cafe Zero valt bin-
nen de categorie 
frozen drinks.

Waterijsjes met het ISP-eiwit smelten langzamer. Low-fat roomijs met het ISP-eiwit heeft een romige textuur.
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ontwikkelen is een belangrijke volgende 
stap.” In de praktijk moest het doosje 
goed openklikken. Bovendien moet de 
verpakking in de out-of-home kanalen 
door nieuwsgierige consumenten niet 
zomaar kunnen worden opengeklikt. “De 
seal was heel belangrijk tegen te mak-
kelijk openen, maar ook de bescherming 
van het product in de verpakking vroeg 
veel aandacht.” Het team loste dit op 

door een inlegvelletje onder het product 
te leggen, net als bij bonbons. De maat 
van het doosje was belangrijk om het 
heen en weer rollen van de magnum 
tegen te gaan. “We hebben een geheel 
nieuwe verpakkingslijn ontwikkeld. 
Belangrijk daarbij zijn de machines vóór 
en ná de lijn. Deze mogen het verpak-
kingsproces niet vertragen.” 
Unilever kreeg veel positieve reacties van 
consumenten op de zilveren verpakking. 
“Kinderen zijn niet de doelgroep, maar 
blijken de doosjes graag te gebruiken om 
spulletjes in te doen.”    

is dat we een techniek hebben ontwik-
keld om ijs schepbaar te maken”, vertelt 
Danny Mayes, global technical project 
leader. Met een pomp worden ijsbrokken 
verkleind tot stukjes van 10 millimeter. 
In een vriezer met een temperatuur van 
-7 graden Celsius wordt het ijs gemengd 
met koffiemelk en een suikeroplossing. 
Het product, Cafe Zero, ligt in Italië al 
drie jaar in de schappen. Sinds kort is 
het verkrijgbaar in Nederland, Spanje en 
Griekenland bij pompstations. 

Verpakking steeds belangrijker
Unilever besteedt steeds meer tijd aan 
verpakkingen. Mick van Ettinger, Vice 
President Brand Development Global 
Brands, legt uit: “De verpakking is een 
belangrijk onderdeel van de marke-
tingmix. Techniek, R&D, marketing, 
de supply chain en ontwerpers werken 
samen om een nieuwe verpakking te 
ontwikkelen. Belangrijk voor elke verpak-
king is dat het functioneel is in het hele 
proces.” Voor de Temptation besteedde 
Unilever net zo veel aandacht aan de 
verpakking als aan de technologie. “Dit 
ijsje is ons paradepaardje, het is in alle 
opzichten luxueus qua vorm en ingre-
diënten. De verpakking moest daarbij 
aansluiten.” Designbureaus keken naar 
de manier hoe juweliers sieraden verpak-
ken. Daar komt de glimmende zilveren 
kleur vandaan. Binnen de food raakten 
ze geïnspireerd door de verpakkingen 
van bonbons. “Maar”, zegt Van Ettinger, 
“het doosje ontwerpen is één, het proces 

kreeg de kok van andere varianten van 
‘gouden’ producten zoals de iPod en 
gympen. Voor de juiste gouden kleur 
heeft de R&D-afdeling samengewerkt 
met leveranciers van kleurstoffen. Voor 
verschillende markten zijn verschillende 
kleuren goud gewenst. “In Azië kennen 
ze 24 karaat goud, in Europa 18 karaat. 
Deze zijn verschillend gekleurd.” Dit pro-
duct is natuurlijk makkelijker te kopiëren 
dan de Temptation, maar de grootse 
reclamecampagne (zie VMT 18/19) moet 
potentiële na-apers afschrikken.

Langzaam smelten
De ontwikkelingen in waterijs blijven 
niet achter. In de Verenigde Staten zijn 
waterijsjes met het ISP-eiwit al langer op 
de markt. ISP staat voor Ice Structuring 
Protein. Dit eiwit komt van nature voor in 
dieren en planten waarmee ze zich tegen 
extreme kou kunnen beschermen. Het 
eiwit bindt aan ijskristallen waardoor de 
grootte en vorm verandert. De kristallen 
zijn kleiner en naaldvormig. “IJs met dit 
eiwit smelt langzamer”, leggen Sarah 
Mayes, operations manager en Allan 
Bramley, product development manager 
uit. “We kunnen daardoor meer fruit aan 
waterijsjes toevoegen.” Zonder het eiwit 
zou ijs met deze samenstelling veel snel-
ler smelten. In de VS worden deze ‘slow 
melt pops’ als ‘makes no mess’ vermarkt. 
Ook aan iceshots, kleine bolletjes water-
ijs (ter grootte van een parel), kunnen 
meer solids (fruit) worden toegevoegd 
zonder dat ze aan elkaar plakken. Het 
gehalte aan ISP in de ijsjes varieert van 
0,001 tot 0,005 ppm, omdat het eiwit 
heel actief is. “Daarom veroorzaakt het 
geen bijsmaak in het ijs.” 
Het eiwit waarvan Unilever de toepas-
singen heeft gepatenteerd, heeft nog 
meer toepassingen buiten waterijs. Ook 
in de categorie roomijs zijn mogelijkhe-
den. “We kunnen met ISP roomijs met 
minder vet produceren dat nog steeds 
romig smaakt doordat het ijs minder 
snel smelt”, legt Mayes uit. “Het enige 
nadeel is dat we roomijs geen roomijs 
meer mogen noemen als het te weinig 
vet bevat.” Het eiwit is pas onlangs (april 
2009) goedgekeurd voor gebruik op de 
Europese markt. “In 2011 zullen we pro-
ducten op de markt brengen.” 

Schepbaar
De ijsafdeling stapt ook in een nieuwe 
markt met de eerste voorverpakte frozen 
drinks. De kennis over ijskristallen is 
ingezet. “Belangrijk in de ontwikkeling Dionne Irving

De verpakking van Temptation moet goed openklikken.

 ‘Onze chef-kok kwam het  
met Gold-idee’
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