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InhoudBespiegelingen
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Dekselse innovatie
Uitvinders, ze bestaan (nog). Dat was de conclusie van 
de redactie nadat we gesproken hadden met de man 
die een easy opening twist off-deksel heeft ontwikkeld. 
U weet wel, de deksels die vaak zo moeilijk van potten 
appelmoes zijn af te krijgen. Een uitvinding pur sang, 
echte innovatie (zie pag. 17).
Toch is het opmerkelijk dat partijen hier niet bovenop 
springen. Deels heeft het waarschijnlijk te maken met 
de (iets) hogere kostprijs van de deksel. De afvuller 
plaatst ook niet meteen zelf een nieuwe dekselmachi-
ne. In de praktijk blijkt het traject tot een daadwerkelij-
ke investering lang te zijn. 
Eenzelfde teneur is te bespeuren bij een ander verpak-
kingsonderwerp in deze VMT-special, namelijk asep-
tisch verpakken (zie pag. 10). Ook op dit terrein vraagt 
het tijd alvorens de stap wordt gezet om te investeren in 
(proces)innovatie en dat terwijl de plussen als een ver-
ser product en houdbaarheid buiten het schap, evident 
zijn. Aseptisch verpakken biedt de mogelijkheid tot ver-
minderd additievengebruik zonder extra risico’s voor de 
voedselveiligheid. Een belangrijk voordeel voor de con-
sument, die immers zo min mogelijk additieven in zijn 
eten wil. Maar net zoals vele consumenten gebaat zijn 
bij een gemakkelijk te openen conservenpotje, is het 
niet vanzelfsprekend dat zo’n innovatie het haalt.
Foodbedrijven veranderen niet zonder slag of stoot hun 
(bewezen) procesvoering. Bovendien is de vraag of deze 
vernieuwingen als ze meer kosten met zich meebren-
gen, zijn door te vertalen in een hogere consumenten-
prijs. De marges op (reguliere) voedingsmiddelen zijn 
te gering om de kostprijs te verhogen. Ik vind het altijd 
bijzonder dat voor innovaties die wat betreft (intrinsie-
ke) productkwaliteit of gebruiksgemak veel minder toe-
gevoegde waarde bieden, het wel haalbaar blijkt een 
hogere prijs te krijgen. Het ‘concept’, de combinatie 
van product, verpakking en vooral imago – denk aan 
natuurlijk of ambachtelijk – spreekt aan. Het is de  
verdienste van menig bedrijf dat ze bij consumenten 
daarmee de juiste snaar weten te raken. Waarschijnlijk 
ben ik daar door mijn technologische achtergrond te 
nuchter voor.
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Groeipotentieel aseptisch met PET

‘Product is makkelij-
ker onder controle te 
krijgen’
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