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Technologie
Vlees en vleesproducten

De druk op de prijzen in de vleesverwerkende industrie is groot. Efficiency is dan ook een

must voor machinebouwers om apparatuur te kunnen verkopen. Bij de productie en ver-

werking van worst waren daarvan legio voorbeelden te bespeuren op de immense beurs-

vloer van de internationale vleesbeurs IFFA in mei in Frankfurt.

Een efficiënte productie begint al bij de
productie van de palen worst. Hierbij
moet tegenwoordig letterlijk maatwerk
worden geleverd. Om het mes van de sli-
cer zo min mogelijk stil te laten staan,
moeten de te snijden palen de gehele
laadmodule opvullen.

Hydraulische pers
Schröder Maschinenbau KG uit het Duitse
Werther (www.schroeder-maschinen.de)
speelde op deze wens in met een speciaal
voor de productie van palen worst ontwik-
kelde hydraulische pers. De Hamax 800
perst complete varkensdelen of stukken
vlees tot een uniform product, zowel wat
betreft lengte (0,75 tot 1,5 m), vorm (Ø

max. 200 mm) en dichtheid. Volgens de
Nederlandse vertegenwoordiger Peter
van Schaik uit Ingen (peter.vanschaik@
planet.nl), kunnen snijverliezen met de
helft worden teruggebracht. Verder is een
maximale capaciteit van 1,2 ton per uur, is

nog slechts één medewerker vereist.
Besparing is tevens mogelijk op
(kunst)darm, volgens Van Schaik tot 30%.

Slicers
Marktleider Weber (www.weber-net.de)
bracht in type 904 de uitgebreide moge-
lijkheden van moderne slicers samen.”
Het laadmechanisme van de slicer 904
bestaat uit twee delen, een lange en kor-
te (30 tot 40 cm) schuin opgestelde
band. Op het moment dat het laatste
stuk van de palen worst alleen nog
wordt ondersteund door de korte band,
klapt de lange band horizontaal en kan
de operator al nieuwe palen daarop
schuiven, terwijl het laatste deel van de

paal worst nog wordt gesneden.
Om het aantal keren laden te reduceren
worden de palen steeds langer “Bij
gekookte worstsoorten experimenten we
momenteel zelfs met lengtes tot vier
meter”, onthult Frank Stremlau. “Daarbij

worden de worsten niet meer onder een
hoek in de slicer gevoerd, maar horizon-
taal. Een mechanisme geleidt de worsten
in de juiste positie voor het snijden.” 

Omsteltijd
Een andere efficiencyslag wordt gereali-
seerd bij het omstellen van de machine.
Met een druk op de knop wordt de gehele
machine omgesteld.
De Weber 904 maakt 1.600 snijbewegin-

gen per minuut. Om te voorkomen dat de
plakjes vleeswaar van de volgende portie
op die van de voorgaande portie vallen,
maakt het mes drie tot vijf loze snijbewe-
gingen. Bij de snijmachine type 904
gebeurt dit doordat het mes iets naar ach-
teren beweegt, en niet door het ‘terug-
trekken’ van de te snijden palen worst.

Portioneren
De gesneden plakjes worst vallen op een
‘X-Y-tafel’ die door horizontaal heen en
weer te bewegen de plakjes in allerlei
patronen (opeen) legt. Door deze band te
combineren met een tweede band met
lagere snelheid, kunnen de gesneden

IFFA toont efficiencysl

Schröder toonde een nieuwe hydraulische pers
(r) voor de productie van palen met uniforme
lengte in combinatie met de ICA 8700, een auto-
matische dubbele clipmachine van Poly-clip.
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Zodra de paal worst nog alleen
op de korte band rust, klapt de
achterste grote band horizon-
taal weg zodat de operator deze
met nieuwe palen kan herladen.
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plakjes ook nog eens worden gevouwen
of luchtig (‘fluffy’) in elkaar geschoven.
Een verdeelmechanisme kan de gesne-
den porties verdelen over maximaal vijf
rijen om te worden verpakt. .

Vegetarisch vel
Een vegetarische worst met een darm of
collageenvel, dat strookt niet met elkaar,

vond Jan Goorhuis (jangoorhuis@ruiten-
berg.nl) van ingrediëntenleverancier Rui-
tenberg (www.ryuitenberg.nl) uit Twello .
Hij ontwikkelde daarop de VegaCasing,
die deel uitmaakt van de Rudin-produc-
tenlijn. Bijzonder is dat deze ‘plantaardi-
ge omhullingspasta’ op basis van algi-
naat als vloeibaar product het worstdeeg
omhult en pas na geleiding door een fixa-

tiebad met calciumchloride de uiteinde-
lijke sterkte krijgt. Direct daarna kan de
worst worden opgehangen en vervolgens
worden gerookt of gekookt.
Dankzij deze manier van produceren kan
met minder mankracht (vrijwel) continu
worden geproduceerd. De ‘kunstdarm’
voldoet aan de halal- en koosjernormen.
Over de kosten in vergelijking met colla-
geendarm, wilde marketing manager
Huub Wildebeest zich niet uitlaten. “Dat
hangt sterk af van de specifieke situatie
en wensen van de klant. Ook met het oog
op mondgevoel, dat volgens testen mini-
maal gelijk is aan collageendarm, probe-
ren we de casing zo dun mogelijk te hou-
den. Tot nu toe varieert die van 3 tot 5%
van het eindproduct.” Hij benadrukte
nog dat de VegaCasing zeker niet alleen
voor vegetarische producten kan worden
gebruikt, maar voor alle typen worst.
Voor de verwerking van de casing heeft
Ruitenberg samengewerkt met Handt-
mann uit Biberach an der Riss. Deze ont-
wikkelde speciaal voor deze toepassing
de ConPro, een compacte coëxtrusievul-
ler. Deze bestaat uit twee vacuümvullers,
de VF 628 voor het worstdeeg en de VF
620 voor de casing. De diameter van de
worsten kan variëren van 13 tot 34 mm.

ag bij worstproductie

Hans Damman

Convenience Food Systems
(www.cfs.com) introduceerde op de
beurs de MasterTrack, een in-line vet-
meter op de wolf. Deze meet met
behulp van röntgenstraling het vetper-
centage (± 0,5%) van het vleesmengsel
in de wolf. Dat mengsel mag overigens
geen specerijen bevatten of uit separa-
torvlees (MDM) bestaan; de specerijen
respectievelijk het hoge gehalte aan
calcium verstoort de meting te veel.
Het meetresultaat en het totaalcijfer
van de tot op dat moment verwerkte
batch worden continu weergegeven op
een touch screen. Zo kan de operator
nog tijdens de verwerking van de batch
het vetpercentage van het eindproduct

bijsturen. Dat
kon hij ook
wel tijdens
het mengen
van het gema-
len vlees. CFS
heeft haar
mixers ook
voorzien van
infrarood vet-
meters, maar
bijstelling van
het vetper-
centage in deze fase van de productie
vereist extra mengtijd, met als bijeffect
een teruglopende productkwaliteit.
CFS levert de MasterTrack voorlopig

alleen op de AutoGrind 200 en type 280.
In de praktijk werkende typen kunnen
alsnog worden uitgerust met de Mas-
terTrack.

Vetanalyse

Schematische opstelling van in-line
meting vetgehalte met de Master-
Track van CFS. (Bron: CFS)

De worst met plantaardige omhulling van Ruitenberg wordt direct uit de Hardtmann-vullers
door een goot met calciumchloride geleid. Meteen daarna kan de worst worden opgehangen en
gerookt of gekookt.


