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Van der Moolen Foodgroup in

Enschede is producent van

noodles en daarnaast leveran-

cier van tailor-made pasta’s en

rijstproducten. Het bedrijf

levert aan de retail, horeca en

voedingsmiddelenindustrie.

De producten worden toege-

past in snacks en kant-en-

klaarmaaltijden.

“Onze noodles worden op een ambachte-
lijke, Chinese wijze geproduceerd. Wij
walsen het deeg in plaats van het te ex-
truderen, zoals hier in Europa gebruike-
lijk is bij de productie van noodles-pas-
ta.”
Aan het woord is Peter van der Moolen,
commercieel directeur bij Van der Moo-
len Foodgroup in Enschede. Het bedrijf
viert dit jaar haar 40-jarig bestaan en
fabriceert al vanaf de start mie, een pro-

duct dat inmiddels beter bekend is als
noodles en de laatste jaren populair is
geworden. Van der Moolen heeft vastge-
houden aan de oorspronkelijke berei-
dingswijze om reden van kwaliteit. Juist
daarin lag ook de oorspong van het be-

drijf. Van der Moolen: “Mijn Chinese opa
en mijn vader waren veertig jaar geleden
niet tevreden over de kwaliteit van de mie
die voor hun Chinees restaurant verkrijg-
baar was. Mijn vader heeft destijds een
wals uit de bakkerij-industrie en een pas-

tamachine zodanig aangepast dat er mie
mee te maken was.”
Eind jaren tachtig, toen Peter van der
Moolen in dienst trad, is de stap gezet
naar toeleverancier van de snack- en
kant-en-klaarmaaltijdenindustrie. Van-

Noodles op authentiek 

Noodles is een verzamelnaam voor authentieke Aziatische
mieproducten, die worden gewalst. Er wordt onderscheid
gemaakt in mie, eiermie en roerbakmie, die voornamelijk via
de Europese extrusiemethode worden geproduceerd.
In de industrie worden heel weinig geïmporteerde Aziatische
(instant)noodles verwerkt omdat deze erg kwetsbaar zijn,
hetgeen tijdens de verwerking (koken, pasteuriseren, koelen
en vriezen) problemen geeft. Ten aanzien van productspeci-
ficaties, genetisch gemodificeerde micro-organismen, toxi-
nes en andere items die in Europa goed zijn geregeld, blijkt
de kwaliteits- en risicoborging vanuit het Verre Oosten ook

nogal moeilijk te zijn. Voor een industriële afnemer is dit niet
wenselijk. De gewalste noodles van Van der Moolen kunnen
hiervoor een goede oplossing zijn. 
Geëxtrudeerde mie is eigenlijk een pastaproduct en heeft
niet de typische smaak- en kwaliteitseigenschappen van een
gewalste mie. Vaak wordt hier om prijstechnische redenen
voor gekozen. Het is overigens een misverstand te denken
dat gewalste mie vanwege zijn authentieke proces duurder
is. Dit heeft puur te maken met de invulling van de eisen en
wensen van de afnemer. Hoe hoger de eisen des te beter de
grondstof van de mie moet zijn.

Noodles

Van der Moolen Foodgroup walst de noodles in plaats van ze te extruderen.
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Van der Moolen heeft vastgehouden
aan de oorspronkelijke

bereidingswijze
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daag de dag wordt dagelijks tien ton
noodles geproduceerd.

Noodleproductie
De productie van noodles start met de
bereiding van een deeg uit patentbloem
van geselecteerde harde tarwe. Bij Van
der Moolen Foodgroup wordt het deeg in
een wals uitgerold tot een deeglap, die
vervolgens een aantal malen wordt
gewalst, dubbelgevouwen en opnieuw
gewalst. Dit herhaaldelijk walsen geeft
het deeg, net als bladerdeeg, een stevige
body en bevordert de glutenontwikke-
ling. De gluten zorgen bij de verdere ver-
werking door de afnemer voor een hoge
kook- en pasteurisatiebestendigheid,
goede vochtopname en daarmee hoge
opbrengst tijdens het koken. Bovendien
heeft het een positief smaakeffect: krui-
den en specerijen worden beter door de
noodles opgenomen. “Bij het extruderen
van noodles mis je deze voordelen.”

Rendement
Aansluitend vindt het droogproces
plaats. Daartoe worden de noodles over
stangen gehangen en in droogtunnels
gereden. Daar drogen ze ongeveer 13 uur
op een temperatuur variërend tussen
52°C en 55°C. Vervolgens worden de
noodles op maat gesneden en verpakt.
Door te variëren in grondstof, droogtem-
peratuur en droogtijd kan Van der Moo-
len producten maken voor zowel de
industrie als voor horeca en groothandel.
“Bij een Aziatisch specialiteitenrestau-
rant gaat het er vooral om dat er een
mooie, losse, witte noodle op het bord
komt”, licht Van der Moolen toe. “De kok
kijkt hier niet zo zeer naar rendement.
Voor de industrie is dit juist wel belang-
rijk. Het rendement is de mie-opbrengst
na het koken, met andere woorden, het
aantal porties dat men uit een kookchar-
ge haalt. Dat kan het aantal snacks zijn
bij een snackfabriek.”
Met op maat gesneden noodles onder-
scheidt Van der Moolen zich van andere
aanbieders. “Het is iets specifieks dat wij
leveren”, vervolgt de commercieel direc-
teur. “Je kunt je voorstellen dat produ-
centen van bamischijven een andere
lengte nodig hebben dan producenten
van kant-en-klare bamigerechten.”

Tailor-made
Het op maat snijden van producten biedt
Van der Moolen ook een unieke positie
op het terrein van pasta’s. “We kregen
steeds vaker de vraag ook pastaproduc-
ten te leveren. Dat zijn we dan ook gaan
doen. Aanvankelijk waren we alleen
distributeur, maar we wilden toegevoeg-
de waarde bieden. De kennis om noodles
op elke gewenste lengte te snijden, had-
den we al. De stap om dat ook met pasta-
’s te doen, was een logisch vervolg.”
Producten als spaghetti, cappelini, lin-
guini en tagliatelle kunnen op lengtema-
ten van 25, 12 en 3-5 cm worden gele-
verd. Afnemers hoeven zelf niet meer te
breken. Het betekent een verkorting van
het bereidingsproces, een eenvoudige
menging met andere ingrediënten zon-
der productbreuk en een doelmatige
afvulling in verpakkingstrays/kratten.
“Wij leveren niet meer in standaardzak-
ken van vijf kilogram. Het kunnen ook
kratten van 15 kilogram zijn of een ander,
voor de afnemer efficiënt gewicht dat vol-
doet aan de HACCP-eisen. Dat scheelt
onze afnemers in hun handling.”

Italiaanse agent
De pasta’s betrekt Van der Moolen via
een Italiaanse agent van vier vaste pasta-
producenten. “Hierdoor zijn we niet
afhankelijk van een leverancier en veel
flexibeler in de breedte van ons aanbod”,
betoogt Van der Moolen. Eisen ten aan-
zien van kook- en pasteurisatiebesten-
digheid, opname van smaakingrediën-
ten, structuur, rendement na het koken
en verwerkbaarheid, worden per afnemer
geïnventariseerd. Mochten de vaste pro-
ducenten een gewenst product niet kun-
nen produceren dan zoekt de agent in
zijn uitgebreide netwerk naar de juiste
leverancier. Maandelijks rijden er vijf tot
zes vrachtwagens naar Italië om zo’n 125
ton pasta op te halen. Van der Moolen
Foodgroup verwerkt jaarlijks 2.000 ton
pasta tot tailor-made-producten voor
afnemers in Nederland, België, Duitsland
en Groot-Brittannië.

Groeien in industrie
Van der Moolen Foodgroup levert aan de
industrie onder de gelijknamige naam. In
de retail zijn de noodles onder de merk-

naam Tai Ming bij onder meer Super de
Boer en Jumbo te koop. Het Tai Ming-
assortiment is veel groter. “Lever je
noodles, dan is het logisch dat je ook rijst
en andere Aziatische producten als ket-
jap, Chinese en Japanse sojasauzen, chi-
li-, dim sum- en sweet & sour-, en saté-
saus levert.”
De penetratiegraad in de retail is op dit

moment niet hoog. Reden is volgens Van
der Moolen onder meer de prijzenslag.
“De supermarkten waren drukker met de
prijzen dan met kwaliteit. Daar hebben
we zeker onder geleden.”
Van der Moolen ziet de toekomst evenwel
vol verwachting tegemoet. “We willen in
dit segment graag weer groeien, maar
zijn ook klaar voor een volgende stap in
de industriële markt. We merken dat
onze naamsbekendheid bij industriële
afnemers beter kan. Dat willen we in ons
veertigste jubileumjaar voor elkaar zien
te krijgen. Als aardigheidje bieden we
een proefpakket aan bestaande uit veer-
tig kliogram van onze producten.”

Oosterse wijze

Ank Louwes

Niet alleen de noodles worden op lengte gesneden. Ook
voor de pasta’s kan dit op klantspecificatie worden
gedaan.

Wekelijks rijden er vijf tot zes 
vrachtwagens naar Italië om pasta op
te halen
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