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Ketchup is goed voor de helft van de productie bij H.J. Heinz in Elst. Maar in deze

fabriek worden ook tientallen andere sauzen, waaronder pastasauzen, bereid, afge-

vuld en verpakt. Om productie en verpakken flexibel op elkaar af te stemmen, draaien

op dezelfde lijn zowel top-down kunststofflessen als traditioneel glas, waarbij van

cold naar hot fill kan worden overgeschakeld.

Vrijwel de complete Europese ketchup-
productie van Heinz is geconcentreerd in
Elst. In het kader van operatie ‘Navigator’
werd in 1998 besloten de ketchupacti-
viteiten in het Verenigd Koninkrijk naar
Elst over te hevelen. De productie steeg
50% en de apparatuur verhuisde mee.

Top-down
Een steeds groter deel, inmiddels 70%,
van het ketchupvolume wordt afgevuld in
kunststofflessen. Heinz sluit een verdere
groei tot 90% niet uit. Alle vullijnen zijn
inmiddels geschikt gemaakt voor het af-
vullen van de nieuwe top-down-flesfor-
maten. De knijpflessen worden ‘koud’
afgevuld bij 35 tot 40°C met een snelheid
van circa 350 flessen per minuut. Er vindt
in dat geval geen napasteurisatie plaats,
zoals bij hot fill (95°C) waarbij de ket-
chupflessen even op temperatuur worden
gehouden.
Bij de cold fill-lijnen zijn daarom extra hy-
giënische maatregelen vereist. Zo ge-
bruikt Heinz PP/EVOH-flessen die de fles-
senblazer volgens specificaties contami-
natievrij op folieomwikkelde pallets aanle-
vert. Ook wordt er afgevuld in een afge-
schermde geconditioneerde ruimte onder
overdruk. Een in de doseerdoppen aange-
brachte aluminium seal, tevens tamper
evidence, wordt via inductie op de fles
bevestigd en zorgt voor een hermetische
afsluiting. Deze afsluiting was aanvanke-
lijk lastig los te trekken, maar is inmiddels
vervangen door een easy peal variant.
Combinatie van hygiënische fles, schone
afvulruimte en verzegeling garanderen
een houdbaarheid van 15 maanden.

Flexibele lijn
Een bijzonder staaltje is de derde afvul-
lijn in een van de centrale productiehal-
len. Deze kan ketchup zowel in glas als in
plastic flessen afvullen. Omschakelen van
hot naar cold fill en omgekeerd is moge-

lijk met de toepassing van een speciale
warmtewisselaar.
De installatie biedt Heinz de benodigde
flexibiliteit in het verpakkingsproces. Nu
wordt de 30% van de ketchup die nog in
glas gaat, op deze lijn verwerkt. Als de
verwachte daling van het aandeel glas in
de komende jaren doorzet, zal Heinz
meer kunststof flessen op deze lijn ver-
werken. Mede hierdoor kan de ketchup-
producent tred houden met de verande-
rende vraag in de markt (voor glas of
kunststof verpakkingen) en blijft de lijn-
bezetting optimaal.
Het ombouwen van de lijn van glas naar
kunststof neemt overigens wel enkele
uren in beslag. Naast bijvoorbeeld hoog-
te- en breedteaanpassingen moeten tij-
dens deze operatie ook de etiketteer- en
inpakmachines opnieuw worden afge-
steld.

Klapkratten
De op tomaten gebaseerde sauzen pro-
duceert Heinz op basis van geconcen-
treerde tomatenpuree die in Griekenland

en Portugal wordt geproduceerd. De pro-
ducent werkt uitsluitend met contractte-
lers die speciale Heinz-tomatenrassen
verbouwen. Het concentraat komt in Elst
aan in aluminium/HDPE-bulkzakken die
in een omzak geplaatst zijn in houten of
kunststof kratten. De puree heeft een
houdbaarheid van twee jaar om eventue-
le seizoensfluctuaties te ondervangen.
Krat en zak worden omgekiept op een
rollenbaan. De puree beweegt naar een

wals, wordt met rolmessen opengesne-
den en uitgeperst. In de lege zak blijft
nog geen 200 gram puree achter. De vas-
te pureemassa wordt verdund om hem te
kunnen verpompen en is klaar voor ver-
dere verwerking tot ‘saus voor bij de pas-
ta’. De houten kratten worden in de ko-
mende tijd volledig vervangen door
kunststof klapkratten.
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Afvullen à la Heinz

Vincent Hentzepeter

De derde lijn kan ketchup zowel in
glas als plastic flessen afvullen

Top-down flessen van H.J. Heinz.
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