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Technologie & Techniek
Thema: Perceptie van gezond

Hoewel het merk in Nederland nog vrij 
klein is, is er al een uitrol naar Spanje. 
“Deze maand produceren we in licentie 
fruitpurees voor drie Spaanse fruittelers.” 
John Broekman is procestechnoloog bij 
Volsmaakt. Hij heeft het afgelopen jaar 
het productieproces voor de gepascali-
seerde fruitpurees geperfectioneerd. 

“Technisch opschalen is geen probleem. 
We kunnen naar een tweeploegensys-
teem mocht het nodig zijn.” De lokaal 
geteelde grondstoffen zijn eerder de 
beperkende factor om snel een grote 
hoeveelheid te produceren. “Fruit moet 
je reserveren. Als ik bijvoorbeeld morgen 
50.000 ton aardbeien nodig heb, is het 
niet meer mogelijk. We, de telers en TOP, 
bepalen samen hoeveel we willen produ-
ceren. Het is een investering van de telers 
in het concept. Ze hebben daarnaast 
natuurlijk ook andere verplichtingen in 
de markt”, aldus Broekman.

Nederlands fruit
De fruitpurees bevatten 72% rood fruit 
van de telers, 27% appel waarvan de 
vezels nodig zijn voor de stabiliteit en 1% 
fruitvezel om te conserveren. Alleen bij 
de puree van de blauwe bes is guargom 
toegevoegd om ontmenging van de vaste 
en vloeibare fase tegen te gaan. “We voe-
gen geen suiker toe. We positioneren het 

als een gezonde fruitsnack met behoud 
van vitamines. Onze doelgroep bestaat 
uit gezinnen. Moeders kunnen een zakje 
aan hun kind meegeven als tussendoor-
tje”, legt salesmanager Sander Verberkt 
uit.
De bedoeling is om de fruitmarkt open te 
breken. “Een doosje bramen onderweg 
eten is onhandig. Een banaan gaat nog 
wel, maar voor het meeste fruit is het 
gebruiksgemak beperkt. Vers gepureerd 
fruit is maar drie tot vier dagen houd-
baar.” Volsmaakt combineert gebruiks-
gemak met een houdbaarheid in koelvers 
van 21 dagen zonder het gebruik van 
kunstmatige conserveermiddelen. 
Bovendien haakt het met de Nederlandse 
fruittelers in op de wens van consumen-
ten naar producten van dichtbij. “In onze 
purees zul je geen mango aantreffen”, 
verduidelijkt Verberkt.

Productieproces
Tijdens de ontwikkeling van de fruitpu-
rees hebben de medewerkers alle con-
currerende fruitpurees geproefd. “Soms 
smaakte het naar veredelde babyvoe-
ding”, herinnert Broekman zich. De 
smaak van de purees behoudt Volsmaakt 
door pascalisatie. Via deze technologie 
verlengt de houdbaarheid tot 21 dagen.  
In de purees komen nog pitjes en velle-
tjes voor. Een deel daarvan wordt er voor-
af in een scheider, een soort passeerma-
chine, uitgehaald (‘te veel pitjes zijn ook 
niet goed’). Bovendien verwijdert de 
machine ook alle vreemde delen zoals 
takjes, stukjes hout (‘zeldzaam, omdat 
het fruit met de hand wordt geplukt’), 
maar ook de kroontjes van de aardbeien. 
Voor de consument zijn dat ook vreemde 

delen. Kersen worden extern ontpit. 
Daarna ondergaat het fruit een pureer-
stap, waarna het fruit in de juiste verhou-
ding met appel en fruitvezel wordt 
gemengd. 
De purees worden in doorzichtige pou-
ches van 85 gram afgevuld. “Daar heb-
ben we bewust voor gekozen. Zo zie je 
wat je eet”, verklaart de Volsmaakt-
manager. Vervolgens worden in een 
hogedrukmachine de verpakkingen 
gepascaliseerd. De processtap vindt 
plaats bij Chez Pascal in Helmond. Dit 
bedrijf fabriceert gepascaliseerde pro-
ducten voor derden. 

Alternatieve verkoopkanalen
Het concept van Volsmaakt bestaat uit de 
combinatie van een innovatieve techno-
logie met fruit van lokale telers (zie 
kader). “We willen Nederlandse telers 
ondersteunen en hen een eerlijke prijs 
bieden voor hun product, zodat ze het 
niet tegen dumpprijzen hoeven te leveren 
aan de markt”, motiveert Verberkt. De 
vijf fruittelers spelen in de communicatie 
dan ook een belangrijke rol.

Volsmaakt is de naam van het samenwerkingsverband tussen vijf 

Nederlandse fruittelers en innovatiebedrijf TOP en de producten 

die daar het resultaat van zijn. Elk van de vijf fruitsoorten wordt 

gepascaliseerd en afgevuld in een transparante pouche. Nu de 

productie vlot loopt, zal Volsmaakt op meerdere plekken in 

Nederland beschikbaar komen. “Onze voorkeur gaat uit naar 

klanten met een hart voor kleine authentieke 

voedselproducenten.”

Fruitpuree voor onderweg

‘Een doosje bramen onderweg 
eten is onhandig’

De transparante 
pouches van 
Volsmaakt. 
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Verberkt verwacht veel van de afzet via 
(land)markten of ekowinkels: “Daar 
kunnen de telers het verhaal achter Vol-
smaakt beter kwijt.” Bovendien passen in 
zijn visie de producten van kleine voed-
selproducenten niet in de supermarkt. 
“De hoge leveraantallen, de zeer scherpe 
inkoopprijzen, daar kunnen we als begin-
nend bedrijfje met een innovatief pro-
duct niet aan voldoen.” 
Verberkt gelooft in kleine verkoopkana-
len die een alternatief bieden voor de 
supermarkt. “Als een supermarktinkoper 
belt, zal ik zeker met hem praten, maar ik 
bouw liever zelf een positie op in andere 
kanalen waar klanten komen die op zoek 
zijn naar authentiek voedsel.”
De Volsmaakt-salesmanager verwacht de 
komende vijf jaar een groeispurt van de 
kleine alternatieve kanalen zoals land-
winkels en streekmarkten, kanalen waar 
de achtergrond van het voedsel een rol 
speelt. “Dat is een gevolg van de toene-
mende vraag van consumenten die snap-
pen dat ze iets meer moeten betalen voor 
lokaal voedsel.” Voordeel van buiten de 
traditionele kanalen treden is volgens 

Verberkt “dat je niet langs de traditionele 
meetlat wordt gelegd. Heb je een nieuw 
product ontwikkeld, dan hoeft de stan-
daardroute niet die van de retail te zijn.” 
Hij roemt de aanpak van Nespresso met 
zijn lidmaatschap, recyclepunten en ver-
kooppunten buiten het traditionele 
kanaal om. 
Om deze trend te versnellen, zal Chez 
Pascal zelf een bijdrage leveren door een 
platform te bieden aan kleine Nederland-
se voedselproducenten. “Ik denk aan een 
verkoopplatform voor producenten die 
net als wij niet in een supermarktkanaal 
passen met bijvoorbeeld een assortiment 
van fruit tot biologisch vlees, allemaal 
afkomstig van Nederlandse bodem.” 

Biologische zuivel
Naast de pouches met fruitpuree, kijkt 
het kleine bedrijf ook naar de mogelijk-
heid om de fruitpuree als ingrediënt  toe 
te passen. Broekman noemt het naar de 
analogie van computerchipfabrikant 
Intel: “Volsmaakt inside”. 
Het bedrijf is al in gesprek met een pro-
ducent van biologische zuivel. “Deze 

fabrikant is op zoek naar natuurlijke 
ingrediënten die bij zijn product en 
filosofie passen.” En er zijn nog meer 
mogelijkheden: schepfruit, likfruit, fruit-
sappen. Volsmaakt houdt het voorlopig 
bij de vijf geselecteerde fruittelers en de 
bijbehorende fruitsoorten. 
“Daarmee maken we de komende tijd 
een vliegende start.”

Fruitpuree voor onderweg

Dionne Irving

Jan Robben, aardbeien
www.aardbeien.net 
In het Noord-Brabantse 
Oirschot teelt Jan Robben 
‘smaakaardbeien’ voor 
concepten zoals Volsmaakt.

RasperryMaxx, 
frambozen

www.raspberry-maxx.nl
In het Peeldorp Meijel tus-
sen Eindhoven en Venlo 
kweekt Henny van Bergeijk 
frambozen op de Raspberry 
farm. Raspberry Maxx werkt 
uitsluitend biologisch. 

Berry Brothers, bramen
www.berrybrothers.nl 
Betuwse bramen uit Zoel-
mond van Albert van Zui-
len. Samen met zijn broer 
die in Limburg teelt, vormt 
hij de Berry Brothers.

Theo Vernooij, kersen
www.kersen.nu
De Kromme Rijnstreek staat 
bekend om haar kersen-
teelt. In dat gebied telen 
Theo Vernooy en zijn vrouw 
Martine op kleine schaal 
kersen. 

B-berry, blauwe bessen
www.b-berry.nl
In het Noord-Limburgse 
Horst teelt Theo Douven 
van B-Berry alleen de beste 
rassen blauwe bessen die 
rijk zijn aan antioxidanten. 

De vijf telers en hun producten
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