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Mens in bedrijf

De ondernemer alias
productontwikkelaar

Grenzen verleggen staat centraal in het leven van Frank Lagas (41). Ooit bevoer hij als kok bij de

marine de wereldzeeën, tegenwoordig ontwikkelt hij innovatieve producten voor Labeij Food Pro-

ducts. Om zijn honger naar avontuur te stellen, verslindt deze vader van twee zoons in zijn vrije

tijd detectives.

Hoe kom je aan deze baan?
“Ik ben van huis uit kok en
werkte op mijn zestiende al in
de horeca. Daarna was ik een
aantal jaren kok bij de marine
en hoofd voedingsdienst bij
een instellingskeuken. Op
mijn dertigste stapte ik over
naar een commerciële functie
als medewerker buitendienst
bij Starkovis IJmuiden. Daarna
werkte ik bij Henri in Drunen,
fabrikant van diepvries- en
kant-en-klaarmaaltijden. In
die periode ontmoette ik Jilles
Beijen, met wie ik op het idee
kwam kaasracletto’s te ont-
wikkelen. In januari 2002 wer-
den we compagnons binnen
Labeij Food Products. In eer-
ste instantie richtten we ons
op de toepassing van kaas in
allerlei vormen, maar tegen-
woordig ontwikkelen we ook
vleesvullingen en producten op basis van bijzondere grondstof-
fen, bijvoorbeeld kastanjemedaillons.

Wat doe je precies? 
“Mijn compagnon is binnen Labeij Food Products verantwoor-
delijk voor de commerciële kant van het verhaal en ik richt me
op de productontwikkeling. Daaronder vallen niet alleen nieu-
we producten die we zelf hebben bedacht, maar ook tailor-
made producten voor supermarkten, groothandels en horeca.
Ook ben ik degene die nieuwe grondstoffen op de markt signa-
leert.

Wat vind je leuk aan je werk?
”Het leukst vind ik de zoektocht naar grondstoffen en de ver-
werking ervan in nieuwe producten. Als het technisch gezien
niet meteen lukt, blijf ik proberen totdat ik een oplossing heb
gevonden. Zo heb ik een trucje bedacht voor de ontwikkeling
van kaasvormen. Kaas is normaliter te plakkerig voor een vorm-
machine, maar ik heb een methode ontwikkeld waarmee in-

dustriële productie van kaas-
vormen mogelijk wordt. De
opschaling van productiepro-
cessen is een uitdaging. Het is
niet zo moeilijk met een ijs-
schepje een leuk product te
maken, maar het wordt een
ander verhaal als je een pro-
ductiemachine met vijftig sla-
gen per minuut moet laten
draaien. Je moet dan vooral
letten op de stevigheid van het
te vormen deeg en uiteraard
moet het beoogde eindresul-
taat voldoen aan de vooraf
gestelde ontwikkelingsdoel-
stelling. We hebben in ons
bedrijf een complete produc-
tielijn staan waarmee we in
het klein dergelijke zaken
kunnen uitproberen.”

Wat speelt er op dit moment
bij LaBeij?

“We hebben net een kaas-topping ontwikkeld voor diepvriesge-
rechten die moeten worden opgewarmd in de oven, friteuse of
magnetron. Het probleem met het opwarmen van zulke pro-
ducten is dat de kaas vaak ontploft terwijl het gerecht waarvoor
het als topping dient nog niet gaar is. Bij deze topping gebeurt
dat niet doordat we het smeltgedrag van de kaas hebben aan-
gepast. Hoe precies, dat vertel ik niet. Een ander nieuw product
waar ik trots op ben, zijn de kastanjemedaillons met cranberry’s
als gerecht bij wild. Dit product komt komend najaar op de
markt.

Wat eet je zelf graag?
“Ik ben dol op kaas en vind onze kaasproducten nog altijd het
lekkerst. Ongeveer een keer per week eet ik kaasracletto’s. Die
vallen ook bij mijn kinderen erg in de smaak. Dat komt denk ik
doordat ze het product niet zozeer associëren met iets gezonds,
maar het ‘gewoon lekker’ vinden.”

Lisette de Jong
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