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Technologie & Techniek

Het beursconcept van Anuga FoodTec is 
gebaseerd op de pijlers processing, ver-
pakken en voedselveiligheid. Met deze 
procesoriëntatie beperkt de vakbeurs 
zich niet tot een bepaald segment, maar 
wordt de totale voedingsmiddelensector 

bestreken. Bezoekers vinden het comple-
te aanbod aan technologieën voor alle 
soorten voedingsmiddelen en dranken en 
een overzicht van alle technologieën die 
in de verschillende stadia van de voedsel-
productie worden gebruikt: procestech-
nologie, afvul- en verpakkingstechnolo-
gie, automatisering, dataverwerking, 
besturingstechnologie, voedselveiligheid 
en kwaliteitsmanagement, milieutechno-
logie, bio-engineering, koel- en klimaat-
beheersing, transport- en opslagsys-
temen, logistiek, procesmaterialen, 
ingrediënten.

Op de beursvloer
Anuga FoodTec telt circa 127.000 m2 
beursoppervlakte, zo’n 16% meer dan de 
voorgaande editie. Meer dan 50% van de 
exposanten komt van buiten Duitsland. 
Landen die sterk vertegenwoordigd zijn, 
zijn Italië, Nederland, Denemarken, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, 
Spanje, Oostenrijk, Turkije en de Ver-
enigde Staten. Er nemen dit jaar meer 
dan 400 nieuwe exposanten deel.

Onder de 1.350 exposanten zijn grote 
internationale bedrijven als Tetra Pak 
(terug na afwezigheid tijdens de voor-
gaande editie), GEA, Ishida, Kiremko, 
Linde Gas, Mettler Toledo, Sidel, Krones 
en veel meer. Maar Anuga FoodTec is ook 
het platform voor mkb-bedrijven om zich 
te presenteren aan internationale beslis-
sers. Het aandeel bezoekers met beslis-
singsbevoegdheid is op Anuga FoodTec 
met 77% hoog. Bovendien is het een 
internationaal publiek: bijna 45% van de 
bezoekers komt van buiten Duitsland. 
Op de beursvloer zijn er ook weer specia-
le presentaties, zoals de Robotik Pack 
Line die de laatste stand van de techniek 
toont op het terrein van robotica en auto-
matisering (hal 8, stand C10). Verder is er 
de Packaging Wall of Excellence, met 
kunststof verpakkingsinnovaties. 

Congresprogramma
Anuga FoodTec is een grote beurs met 
een eveneens uitgebreid programma van 
lezingen en congressen. Vooraanstaande 

organisaties zoals European Federation 
of Food Science and Technology (EFFoST) 
en de European Hygienic Engineering & 
Design Group (EHEDG) organiseren een 
congres. Ook wordt de International Fruit 
World 2012 gehouden en de twee verpak-
kingsconferenties Suspack over duur-
zaam verpakken en Ecopack Systems 
over kunststof verpakkingen.
DLG, Deutschen Landwirtschafts-Gesell-
schaft, organiseert gedurende de vier 
beursdagen een programma van maar 
liefst 27 specialistenfora over specifieke 
technologieën en technieken. 

Awards
Tijdens Anuga FoodTec worden de 
awards 2012 uitgereikt aan de meest 

Met 1.350 exposanten uit 35 

landen breekt Anuga FoodTec 

records. De internationale 

vakbeurs voor de 

voedingsmiddelen- en 

drankenindustrie is in 2012 

met een extra hal groter dan 

de voorgaande editie in 2009. 

Anuga FoodTec vindt voor de 

zesde keer plaats van 27 tot en 

met 30 maart in Keulen. 

Anuga FoodTec 2012:  
groot, groter

‘EFFoST en EHEDG houden 
tijdens de beurs een congres’

Anuga FoodTec trekt een internationaal publiek; bijna 45% komt van buiten Duitsland.
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innovatieve projecten in de voedingsmid-
delen- en toeleverende industrie. De 
awards zijn een initiatief van DLG in 
samenwerking met EFFoST en een aantal 
uitgevers. De winnaars zijn inmiddels 
bekend: negen gouden en tien zilveren 
medailles. 
Goud is er voor:
– Kronen GmbH Nahrungsmitteltech-

nik: Vortex, een waslijn voor groenten 
en fruit om het besmettingsniveau te 
reduceren en de houdbaarheidster-
mijn te verlengen.

– Interroll Trommelmotoren: ultra- 
hygiënische bandaandrijving.

– DIL: een hygiënisch grijpersysteem 
voor robots.

– Bühler: instant maïs.
– Technische Universiteit München: 

Weihenstephan standaarden voor 
procesdata-acquisitie (niet systeem/
fabrikant gebonden).

– Hertel: unit voor versterking van de 
(gewenste) bittere smaak van hop.

– Albert Handtmann Maschinenfabrik: 
ConProLink continu productiesysteem 
voor worstjes.

– Creative New Food: MicroPast pasteu-
risatieproces (zie kader).

– Multivac Sepp Hagenmüller: hoge-
drukbehandeling van MAP-verpakkin-

gen en integratie van 
hogedrukapparatuur in 
proceslijnen.

Carrièredag
Nieuw is in 2012 de 
Carrièredag op 30 maart. 
Op deze dag worden stu-
denten verwacht van zo’n 
140 hogescholen uit negen 
Europese landen waarvan 
de (technisch/technologi-
sche) studie betrekking 
heeft op de Anuga FoodTec. Het initiatief 
is erop gericht exposanten met deze 
potentiële werknemers in contact te 
brengen.

Vakbeurs

Anuga FoodTec 2012: 
groot, groter

DLG reikt dit jaar tien 
gouden Anuga FoodTec-
awards uit aan innova-
tieve projecten.

De Robotik Pack Line toont de laatste stand van de tech-
niek als het gaat om robotica en automatisering.

Innovatieve pasteurisatie met gasinjectie
Een van de gouden Anuga FoodTec awards is voor Micropast, 
een pasteurisatietechnologie voor gekoelde maaltijden op basis 
van stoom en microgolven die wordt gecombineerd met gas-
injectie. Het concept is ontwikkeld door het Zwitserse bedrijf 
Creative New Food, terwijl IPS International Packaging Systems 
de engineeringpartner is. Micropast bevordert de kwaliteit van 
gekoelde kant-en-klaarmaaltijden of maaltijdcomponenten 
door een verbeterde smaak, textuur en kleur. Daarbij is een 
houdbaarheidstermijn tot 90 dagen in de koeling te realiseren.
Het principe van Micropast berust op koken en pasteuriseren in 
één processtap door kort verhitten (8 tot 12 minuten) via een 
combinatie van microgolven en stoom. De rauwe grondstoffen 
passeren daartoe in de gesloten verpakking met opening in de 
deksel de magnetrontunnel. De stoomdruk zorgt voor een 
gelijkmatige temperatuurverdeling, zonder koude of hete spots 
en de temperatuur stijgt snel naar 90 tot 95°C.
In de tweede fase wordt er zuurstofvrij gas in de verpakking 
geïnjecteerd. Hierdoor wordt de stoom uit de verpakking ver-
wijderd en er ontstaat een nieuwe (MA) atmosfeer bovenin het 
verpakte product. Op deze wijze wordt voorkomen dat er bij 
afkoelen een vacuüm ontstaat want de temperatuur van het 
productoppervlak daalt snel zo’n 10 tot 15°C, wat de product-
kwaliteit ten goede komt.

De technologie is te gebruiken bij gevoelige producten, zoals 
vis, groenten, schaaldieren en kip. In Nederland is het systeem 
vanaf 2011 in gebruik bij een producent van kant-en-klaarmaal-
tijden die mosselen bevatten. 
Creative New Food is te vinden in Hal 10.1, stand E049.

Anuga FoodTec,
Messe Keulen
27-30 maart 2012
Openingstijden: 
9.00-18.00 uur
Hallen 4.1, 5.1, 
5.2, 6 t/m 9 en 10.1
 www.anugafoodtec.de

Beursinfo

Door gasinjectie wordt de stoom uit de verpakking verwijderd. 

_VMT_0612_ed   17 08-03-12   13:15:29



vmt | 16 maart 2012 | nr 618

Carina Grijspaardt-Vink

Noviteiten: apparatuur en systemen
Sterilisatie- en vulsystemen
Stork Food & Dairy Systems introduceert 
de Hydromatic, een continu sterilisatie-
systeem voor productsterilisatie in de 
verpakking, waardoor nabesmetting 
wordt voorkomen. Verschillende verpak-
kingen, zoals glas, lichtgewicht flessen of 
metalen bussen, zijn te verwerken tot een 
maximale capaciteit van 60.000 eenhe-
den per uur. Het systeem gebruikt vier 
waterkolommen voor efficiënt verhitten 
en koelen. 
Voor de pasteurisatie en sterilisatie van 
zuivelproducten, vruchtensappen, sau-
zen en ook hoogvisceuze vloeistoffen die 
deeltjes bevatten, brengt Stork Sterideal 
een indirect verhittingssysteem. Door het 
concentrische buissysteem is er een 
effectieve temperatuurbeheersing met 
hitteterugwinning. De capaciteit varieert 
van 2.500 tot 30.000 liter per uur.
Nieuwe vulsystemen die Stork toont zijn 
een roterende afvulinstallatie voor PE en 
PET-flessen met CIP-systeem en een 
geconditioneerde afvulruimte die 
beschikbaar is in standaard, hygiënische 
en ultra clean versie, alsook de Asep-Tec. 
De Asep-tec is een lineair vulsysteem met 
grote flexibiliteit en heeft volgens bouwer 
Stork een beperkte footprint.
Hal 06.1, stands B068/C069

Hittebehandeling voor in het lab
OMVE brengt de inline pasteur HT121 en inline sterilisator HT122. Beide zijn hittebe-
handelingssystemen voor het laboratorium die te gebruiken zijn voor een brede range 
producten en capaciteiten. Proefproducties tot minder dan 0,5 liter zijn mogelijk.
Hal 5.1, stand C070

Big bag-systemen
Dinnissen introduceert de zogenoemde smart discharge, waarmee grondstoffen direct 
vanuit de big bag kunnen worden ingenomen. Het systeem is een alternatief voor het 
opslaan in silo’s of premixcellen van grondstoffen waarvan relatief weinig nodig is. 
Big-bags worden in een losstation geplaatst en automatisch aangesloten op een 
doseer/weegstation en het pneumatische slow flow-transportsysteem.
De toenemende vraag van foodbedrijven naar hygiënische vulsystemen voor big bags 
in cleanrooms was voor Dinnissen reden een nieuw concept te ontwikkelen. De big 
bags hangen gedurende het gehele vulproces in de clean room aan een geleidesys-
teem. Het vulproces start met het stofvrij koppelen van de big bag met schone bin-
nenzak aan de vulkop. Vervolgens sluit de opblaasbare mancet de aankoppeling van 
de vulslurf stofdicht af. De big bag wordt daarna vacuümgezogen en in vorm geblazen 
met stikstof. Voor het doseren van de big bags worden afhankelijk van de wensen ver-
schillende doseerelementen toegepast. De laatste stap in het hygiënisch vullen is het 
automatisch luchtdicht sealen van de binnenzak en het transport uit de clean room.
Hal 10, stand F060.

Mobiele droger
Koninklijke GMF-Gouda ont-
wikkelde een mobiele pilot 
plant voor het drogen van bio-
massa. De installatie is overal 
te plaatsen doordat deze is 
gebouwd in een standaard 40 
ft container. Alle apparatuur 
die nodig is om de peddel-
droger te laten draaien, is 
daarin geïnstalleerd. 
Hal 10.1, stand C048

De Sterideal maakt gebruik van een indirect verhittings-
systeem waardoor ook visceuze vloeistoffen zijn te  
verwerken.

Met smart discharge kunnen grondstoffen direct vanuit 
de big bag worden ingenomen.

Een nieuw vulconcept voor big bags in clean 
rooms.

De mobiele pilot plant voor het drogen van biomassa.
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