
“Binnen de voedingsmidde-
lenketen is een aantal
tendensen herkenbaar”,

opent Eric van de Hoek, business
unit manager Food ingredients van
Acatris in Bunschoten. “Aan de ene
kant is er sprake van meer specialisa-
tie, terwijl er aan de andere kant een
tendens is naar meer samenwerking,
ofwel partnerships, tussen bedrij-
ven.” 

Acatris produceert als specialist op
het gebied van droge voedingsmidde-
leningrediënten de eigen Acatris Pec-
tacon productrange, voornamelijk
blends van stabilisatoren en verdik-
kingsmiddelen. Maar daarnaast ver-
zorgt het bedrijf in samenwerking
met een groot aantal marktpartijen
hun specifieke maal- en mengoplos-
singen. Van de Hoek: “Die oplossin-
gen hebben deels te maken met capa-
citeit. Het kan bijvoorbeeld gaan om
een ad hoc behoefte rond een partij
die geklonterd is. De producent heeft
niet de mogelijkheid of capaciteit in
huis om zelf de oplossing te vinden.
Als het moet en menselijkerwijs
mogelijk is, bieden we binnen vieren-

twintig uur de oplossing. In zijn
algemeenheid kunnen we opdrachten
van honderd kilo tot honderd ton
aan.”

Breed scala
Acatris beschikt over capaciteit in
een breed scala aan verwerkingsmo-
gelijkheden. Er passeert dan ook een
zeer gevarieerd productenpakket de
molens en mengers, onder andere
stabilisatoren, emulgatoren, verdik-
kingsmiddelen, zoetstoffen, vezels
en vetachtige producten. “Eigenlijk
malen en mengen we alle droge
ingrediënten die geen al te sterke
geur hebben. Naar wens verzorgen
we ook de inkoop van die producten.
Flexibiliteit en snelheid zijn in ons
segment bepalend. We kunnen na
grondige reiniging van de apparatuur
volgens strikte procedures om het
risico op contaminatie uit te bannen,
zeer snel reageren en andere produc-
ten verwerken. We zijn er op inge-
steld dat de klant voor een oplossing
bij ons komt”, zegt Van de Hoek.

Naast capaciteit zijn de benodigde
expertise en technische kennis
belangrijke redenen om het malen en
mengen uit te besteden. QA-manager
Frans Anten: “We moeten zeer snel
kunnen vaststellen of een bepaalde
klantenwens technisch wel of niet
haalbaar is. Daarvoor gebruiken we
onder andere een database met
ingrediëntgegevens. We analyseren
de receptuur en als er sprake is van
een onbekende stof, waarvan we
samenstelling en/of maal- en meng-
gedrag niet kennen, bekijken we de
Material Safety Data Sheet en/of laten
we de stof onderzoeken. Warenwette-
lijke eisen zijn bij ons een gegeven.
Als de veiligheid en juistheid van de
samenstelling duidelijk is, testen we
een paar kilo op een kleine molen die
we ook voor productontwikkelings-
trajecten gebruiken. Daarna kan
opschaling plaatsvinden, tenminste
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als de vraag kostentechnisch haal-
baar is gebleken.” 

Mengen
Veel mengopdrachten zijn technisch
niet zo moeilijk. Het is een kwestie
van zeven voor en/of na het mengen,
werken met of zonder metaaldetec-
tie. Maar je moet volgens interna-
tional sales manager Hans Beyers wel
degelijk goed weten wat je doet:
“Onze Nauta-mengers werken zeer
nauwkeurig. Daarmee kun je kleine
hoeveelheden vanaf honderd kilo en
componenten met extreem grote ver-
schillen in hoeveelheid mengen,
zoals bijvoorbeeld 99,5% suiker en
0,5% of minder van een andere voe-
dingsstof. Nauwkeurig afwegen en
de tijd goed instellen om een homo-
geen resultaat te bereiken, is een ver-
eiste. Je moet alle procesparameters
goed kennen om alles in de hand te
houden. Stortvolgordes, korrelgroot-
tes van de verschillende componen-
ten en mengtijden moeten goed zijn,
om versmering en ontmenging van
het product te voorkomen. En dan is
er nog het risico van stofvorming en
van stofexplosies, dat bij producten
met een laag vochtgehalte en parti-
kelgroottes onder 50 µm kan opspe-
len.”

Malen
Voor de maalopdrachten beschikt
Acatris naast kruisslagmolens en een
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Malen en mengen is een steeds meer op zichzelf staande expertise. Acatris Netherlands

BV in Bunschoten is een van de specialisten op dit gebied. Het bedrijf kan invulling

geven aan zowel de ad hoc behoefte van de industrie als aan de structurele vraag naar

malen en mengen van droge producten. Door de komst van een nieuwe pennenmolen

met de mogelijkheid van cryogeen produceren, kan Acatris malen op het glaspunt van

producten. Het product breekt snel en er ontstaat een mooie ronde korrel.

Leendert van der Ent*

Malen en mengen op de korrel

‘Flexibiliteit en snelheid zijn bepalend’

TECHNOLOGIE

Met de nieuwe pennenmolen kan Acatris cryogeen malen.

Met de laserdiffractiemeter kan zeer

nauwkeurig de deeltjesgrootte en -

verdeling worden vastgesteld.
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veel uit, maar hun eindproducten
moeten wel ‘free flowing’ zijn en niet
klonteren.”

Productlancering
Veel bedrijven willen bij de introduc-
tie van een nieuw product niet
meteen investeren in complete pro-
ductielijnen; ze willen eerst zeker-
heid hebben over het slagen ervan.
Van de Hoek: “Wij voorzien dan in de
maal- en mengbehoefte tot het dui-
delijk is of het zin heeft zelf te inves-
teren. Maar het kan ook heel goed
zijn dat het malen en mengen struc-

tureel bij ons wordt ondergebracht.
Voor het werken met veel verschillen-
de producten, batches en batchgroot-
tes is een gesmeerde interne organi-
satie nodig en wij hebben die flexibi-
liteit”, concludeert Van de Hoek.

Flexibiliteit komt ook tot uiting in
de verpakkingsmogelijkheden. Acat-
ris verpakt de producten volgens
klantspecificatie in dozen, zakken,
drums of big bags in hoeveelheden
van 2 tot 1.000 kg. Naar wens etiket-
teert Acatris aangeleverde etiketten
of maakt het bedrijf etiketten aan
met de batchcodes van de afnemer,
want traceability staat voorop. ■

messenmolen sinds vorig jaar ook
over een pennenmolen met toevoe-
ging van vloeibare stikstof voor cryo-
geen malen. Beyers: “In een pennen-
molen krijgt het gemalen product
een rondere korrel dan in een slag-
molen en loopt het product beter.
Die loopeigenschappen kunnen bij
productieprocessen met automati-
sche dosering van belang zijn.

Door de mogelijkheid van cryogeen
malen aan te bieden, bestrijken we
ook een breder productsegment: pro-
ducten met een laag smeltpunt, zoals
monodiglyceriden, kunnen we nu
koelen en ook taaie en vezelachtige
producten vormen geen probleem
meer. Door de stikstoftoevoeging
kunnen we van elk product het ‘glas-
punt’ opzoeken waarbij het gemak-
kelijk breekt. Bij vetten kan dat wel
min veertig graden Celsius zijn. Door
het instellen van de juiste procestem-

peratuur voorkom je bij viskeuze pro-
ducten bijvoorbeeld degradatie van
de viscositeit. We kunnen de maal-
temperatuur nu gemakkelijker op
kamertemperatuur houden, terwijl
normaal gesproken bij wrijving de
temperatuur tijdens het malen kan
oplopen tot zestig of zeventig graden
Celsius. Bovendien maakt de stik-
stofinstallatie het werken onafhanke-
lijk van de heersende buitentempera-
tuur.”

Perspectieven
De huidige brede maal- en mengmo-
gelijkheden openen perspectieven.
Van de Hoek: “Zo werken we voor
een snackfabrikant. Op de extrudeer-
lijn ontstaan regelmatig vormen die
niet aan de specificaties van de pro-
ducent voldoen. Die kan dan kiezen:
de hoogwaardige deegwaren verko-
pen als veevoer of ze opnieuw ver-
werken na maling. In een gezamen-
lijk traject hebben we een maaloplos-
sing ontwikkeld die het product
geschikt maakt als ingrediënt voor
gebonden soepen.”

Veel vragen hebben te maken met
de gewenste korrelspecificatie.
Anten: “Het uitsluitend aanhouden
van een bovengrens is gemakkelijk.
Je stopt met malen als er geen korrel
groter dan bijvoorbeeld 100 µm meer
in je maling zit. Maar het aanhouden
van een bandbreedte of een specifie-
ke korrelgrootteverdeling is een
ander verhaal. En voor veel processen
geldt: te kleine korrels is stof en/of
afval. Dat is bijvoorbeeld zo bij zoet-
stoffen voor de kauwgomindustrie: te
grote korrels voelen in de mond aan
als zand, te kleine korrels geven stof
en zijn ongewenst. Je moet niet
alleen op de juiste specificatie kun-
nen malen, maar ook kunnen meten
en aantoonbaar de juiste korrelgroot-
te leveren. Wij passen voor onze kwa-
liteitscontrole een Alpine luchtstraal-
zeef en een Malvern laserdiffractie-
meter toe om de gemalen producten
met een korrelgrootte van 0,2 tot
2.000 µm nauwkeurig te kunnen
meten.”

Beyers: “Een andere categorie waar-
voor Acatris specifieke diensten
levert, is bijvoorbeeld ingrediënten-
importeurs die hygroscopische addi-
tieven uit het Verre Oosten importe-
ren. Zij hebben regelmatig te maken
met een zending die tijdens de reis te
lijden heeft gehad van klontvorming.
Voor de kwaliteit maakt dat niet zo

’

Het aanhouden van een bandbreedte of

een specifieke korrelgrootteverdeling is

een ander verhaal

Mengen van een product

vraagt om grote

nauwkeurigheid om

versmering en

ontmenging van het

product te voorkomen.

Acatris kan onder meer in zakken

afvullen.

Voorheen Orffa Pomosin, nu Acatris
Acatris Netherlands BV is de nieuwe naam van Orffa Pomosin en

maakt deel uit van een van de vier divisies van de Royal Schouten

Group. In Bunschoten beschikt Acatris over kruisslagmolens, een

messenmolen, de nieuwe pennenmolen met de mogelijkheid van

cryogeen malen, en verschillende mengers. Acatris heeft voor haar

activiteiten op het gebied van food- en health-ingrediënten vesti-

gingen in verschillende landen in Europa en Noord-Amerika. Naast

de maal- en mengactiviteiten in Bunschoten verzorgt Acatris

Netherlands ook de productie, distributie en marketing van onder

andere de Pectacon-producten.


