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Technologie & Techniek
Thema: Efficiënt produceren

Het idee achter de Foodtech is om vraag 
en aanbod bij elkaar te brengen. Mede
werkers uit de voedingsmiddelenindustrie 
kunnen oplossingen vinden, de laatste 
innovaties ontdekken, nieuwe leveranciers 
ontmoeten en aankoop beslissingen 
maken, aldus de beursorganisatie. De 
Foodtech is vooral een technologische 
beurs. De categorie procestechnologie is 
ruim vertegenwoordigd onder de expo
santen, in tegenstelling tot de categorie 
ingrediënten en additieven. Ook voedsel
veiligheid komt ruim aan bod. Zie ook de 
bijgesloten catalogus bij deze VMT voor 
uitgebreide beursinformatie. 

Voedselveiligheid
Vier specialisten in voedselveiligheid, 
Alcontrol Laboratories, ISAcert Neder
land, FQS Foodquality.nl en KTBA heb
ben hun krachten gebundeld voor de 
Foodtech en presenteren zich gezamen
lijk in de Foodsafetylounge (zie kader). In 
de stand komt u microbiologen, audito
ren, kwaliteitsmanagers en deskundigen 
op het gebied van Europese Waren
wetgeving tegen. Naast voedselveiligheid 
en proces technologie exposeren leveran
ciers over verpakken en coderen, IT en 
automatisering, koeling en klimaatbe
heersing en bouw en inrichting. 

Seminars
Het bezoek aan de exposanten op de 
beursvloer is te combineren met het bij
wonen van learn shops. Deze gratis toe
gankelijke seminars behandelen een ver

scheidenheid aan onderwerpen, van 
plaagdierbestrijding tot food design. 
Vierdejaars studenten van de opleiding 
Food & Innovation van de Hogeschool 
HAS Den Bosch hebben recent hun 
 eindprojecten gepresenteerd tijdens de 
Food Design Experience. Ook op de 
Foodtech tonen de studenten hun  
creatieve producten.
De Nederlandse Vereniging van Plaag
diermanagement Bedrijven (NVPB) gaat 
in op de aanstaande veranderingen op 
het gebied van plaagdierbeheersing. De 
wetgeving legt nadrukkelijker het accent 

op wering en preventie. Het gebruik van 
toxische bestrijdingsmiddelen wordt aan 
strikte voorwaarden gekoppeld. Geavan
ceerde technieken komen beschikbaar 
waardoor continue monitoring mogelijk 
wordt. Foodproducent Oerlemans Foods 
zocht voor de zuivering van het produc
tiewater naar een oplossing. Het bedrijf 
koos voor een membraanbioreactor met 
ondergedompelde membranen (SubTriq) 
naar een ontwerp van Triqua. In 2010 is 
een tweede zuivering in gebruik geno
men op de locatie Waalwijk. Triqua heeft 
beide waterzuiveringen gerealiseerd vol
gens het Design Build Finance and Ope
rate (DBFO)principe. Hierdoor wordt 
Oerlemans door Triqua volledig ontzorgd 
en kan het zich volledig richten op zijn 
core business.
Andere onderwerpen die tijdens de  
seminars aan bod komen:
– Selectie van methoden voor  

patho geendetectie (TLR  
International  Laboratories);

– Verhoging condensaathergebruik 
door verbeterde ketelwater
behandeling (Aquality);

– Alternatieven voor aardgas als  
brandstof (Energy Matters).

Foodtech herbergt onder andere een Foodsafetylounge, learn 

shops met lezingen over diverse onderwerpen en een groot 

aantal exposanten op het gebied van industriële stoom, plaag

dier  bestrijding en nieuwe conserveringstechnieken. Op 25 en  

26 mei a.s. kan de voedingsmiddelenindustrie zich in de 

Autotron in Rosmalen laten informeren over de laatste 

technologietrends door 150 exposanten.

Breed aanbod op 
vakbeurs Foodtech 

De Foodtech biedt veel op het gebied van procestechnologie. 
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Vakbeurs

Dionne Irving

‘De learn shops behandelen 
een verscheidenheid aan 
onderwerpen, van plaagdier 
bestrijding tot food design’

Noviteiten Foodtech
Pompen
Spin Pompen introduceert de Borne
mann schroefspindelpomp. Deze speelt 
een belangrijke rol in de markt waar nu 
lobbenpompen worden ingezet. De 
pomp kan zowel dun als dikvloeibare 
producten verwerken. De CIPreiniging 
kan door de pomp zelf worden opge
bracht. Het ontwerp van het proces wordt 
hierdoor sterk vereenvoudigd. Een bijko
mend voordeel van de pomp is het lage 
geluidsniveau.
Spin Pompen heeft testen uitgevoerd met 
de Bornemann schroefspindelpomp bij 
Cargill. Traditioneel werden de verschil
lende fabrieken in de Zaan met dekschui
ten bevoorraad. Nu nog wordt de 
cacaomassa in tankboten naar de diverse 
locaties vervoerd. De pompen die in het 
ruim staan lossen de tanks met 
cacaomassa. Omdat het ruim van deze 
verbeterde dekschuit fungeert als een 
klankkast, wordt het gebonk van de tand
wielpompen en draaizuigerpompen ver
sterkt en over het water is dit over grote 
afstand hoorbaar. De afwikkeling van de 
spindels maakt dat de pomp zonder  
pulsatie zijn werk doet. Het is nu op de 
kade niet meer waarneembaar dat de 
pomp in bedrijf is. Na een lange test
periode zijn de tankboten nu standaard 
uitgevoerd met de Bornemann schroef
spindelpomp.
Standnummer A1025

Monstervoorbereiding
Da Vinci Europe laboratory solutions 
presenteert de MultiPurpose Sampler 
(MPS) van Gerstel. Met dit apparaat kan 
een laboratorium zijn monstervoor
bewerking automatiseren. Monster
voorbereiding via solid phase extractie 
(SPE) is vaak erg tijdrovend en de 
analyse  resultaten vertonen meestal een 
grote spreiding door de variabiliteit in 
monsters. Het automatiseren van deze 
techniek met de MPS verbetert volgens 
Da Vinci de analyseresultaten en levert 
een aanzienlijke tijds besparing op ten 
opzichte van een manuele monste r
voorbereiding. 
Standnummer E1029

Conservering
Feyecon coördineert Preserf, een Euro
pees project dat zich richt op nieuwe con
serveringstechnieken voor verse food
producten zoals fruit, groente, kruiden, 
vis en vlees. De universiteiten van Lund, 
Trento en Zagreb, het bedrijf VNK herbs 
en het Zweedse instituut SIK zijn de 
andere partners in het project. De drie 
technieken die in het project aan bod  
zullen komen zijn: vriesprotectie, CO2
drogen en pasteurisatie met super  
kritisch CO2. Het projectteam verwacht 
dat de technieken zullen leiden tot min
der productverlies, energieverbruik en 
CO2emissie. Ook zullen de kosten in de 
voedingsketen lager uitvallen. 
Standnummer G1007

Niveauschakelaar
Baumer introduceert een niveauschake
laar met Frequency Sweep technologie. 
De niveauschakelaar Level Switch LBFS is 
volgens Baumer een goed alternatief 
voor trilvorken. Het toestel detecteert het 
niveau van vloeistoffen, viskeuze & plak
kerige vloeistoffen en droge stoffen. De 
meting wordt niet beïnvloed door debiet, 
turbulenties, luchtbellen, schuim en 
ronddwarrelende vaste delen of slibafzet
ting. Door de gladde, compacte sensor
kop en de ingebouwde intelligentie kan 
de LBFS makkelijk toegepast worden 
voor overvulbeveiliging, minimum
niveaudetectie, droogloopbeveiliging en 
fasescheiding. 
Standnummer G1021

Deltarobot
Robertpack Industrial & Packaging 
Equipment introduceert de Fanuc M3iA 
delta robot voor high speed toepassin
gen in de foodsector. Het werkbereik is 
1.350 millimeter in diameter en 500 mil
limeter in hoogte. De robot is geschikt 
voor naakt en verpakt product en voor 
het beladen van verpakkingsmachines  
en het beladen van dozen en kratten. De 
machine is in een 4assige en een 
6 assige uitvoering beschikbaar voor  
respectievelijk pick&placetoepassingen 
en complexere handlingtoepassingen 
onder elke hoek. 
Robertpack is verantwoordelijk voor de 
engineering en het bouwen van 
pick&placecellen en van complete doos 
en/of kratinpaklijnen, in combinatie met 
totale palletiseer en depalletiseer
oplossingen voor productiebedrijven.
Standnummer B1017

Datum: 25 en 26 mei 2011.
Plaats: Autotron Rosmalen.
Toegang: gratis, na aanmelding op 
de website.
Catalogus: bijgesloten bij deze VMT.

Foodtech

De initiatiefnemers dagen iedereen uit om hun kennis op het gebied van voedsel-
veiligheid te testen. Doe mee aan de prijsvraag op www.testuwkennis.com en 
wordt gekozen tot de ‘slimste foodmanager van het jaar 2011’. De vragen zijn van 
hoog niveau en gaan over wetgeving, etikettering, microbiologie en kwaliteits-
standaarden. De prijs is een Apple iPad 2. 

De Foodsafetylounge is ook online beschikbaar 
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