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Technologie
Verpakken

Voedsel in blik raakt uit de gratie. Met

een omzetgroei van rond de 1% verliest

de blikvoedingsector gestaag markt-

aandeel aan verse, gekoelde en diep-

gevroren kant-en-klaarproducten.

Experts en producenten zijn het erover

eens dat er alternatieve verpakkingen

moeten komen waar toekomst in zit.

Een mogelijke optie is de Tetra Recart,

een steriliseerbare kartonverpakking

van Tetra Pak die twee jaar geleden

werd gelanceerd.

De Tetra Recart werd voor het eerst ge-
lanceerd door Bonduelle voor zijn groen-
teconserven in Italië. Nederland volgde
vorig jaar oktober met een range van
acht 380-grams bonengerechten in ‘Easy
Pack’. Inmiddels vult ook Albert Heijn er

zijn sugosaus met grove tomatenstukken
in af. De groenteproducent wijst op de
verbeterde smaak van dit product ten op-
zichte van in glas of in blik verpakte con-
serven. Een kwaliteitsverbetering die te
danken is aan een relatief langer berei-
dingsprocédé, waarbij de temperatuurs-

stijging geleidelijker verloopt dan bij glas
of blik.
De vierkante kartonnen verpakking be-
staat uit gelamineerd karton en heeft,
vergeleken met bijvoorbeeld aseptische
brick-verpakkingen, als voordeel dat er
grote stukken voedsel in kunnen worden
afgevuld. Te denken valt aan ravioli, erw-
ten, bonen, tomaten, ananas, tonijn en
diervoeding. Dit biedt conservenproduc-
ten voor het eerst de mogelijkheid om
stukken voedsel van willekeurig formaat
te verpakken in een kartonnen verpak-
king die bij kamertemperatuur kan wor-
den bewaard. Bestaande producten kun-
nen zo nieuw leven worden ingeblazen en
nieuwe producten kunnen in een onder-
scheidend jasje worden gestoken.

Opzetten en steriliseren
Tetra Pak, bekend van zijn steriele vul-
procédé’s voor sappen en zuivelproduc-
ten, heeft voor de Recart-verpakking kar-
tonnen verpakkingsmateriaal ontwikkeld
dat bestand is tegen verhitting in auto-
claven. Het karton, dat van binnen naar
buiten bestaat uit een PP/aluminium/PP/
vouwkarton/PP-laminaat plus een lak-
laag, wordt onder niet-steriele omstan-
digheden met een ongesteriliseerd pro-
duct afgevuld, waarna het product in de
verpakking wordt gekookt tot zowel de
inhoud als de verpakking steriel zijn.

Tetra Recart is momenteel verkrijg-
baar in een verpakking van 400 ml,
het meest gebruikte volume in de
blikvoedingsector. In de nabije toe-
komst wordt het productaanbod met
andere formaten uitgebreid. De con-
serven zijn lang houdbaar buiten de

koeling. Doelstelling is een schaple-
ven van twee jaar te bereiken. Het ma-
teriaal van de Tetra Recart bestaat
grotendeels uit vervangbare grond-
stoffen (papier) en kan zowel worden
gerecycled als verbrand.

Steriliseerbaar conservenkarton

Door de uitstekende 
hydrofobe eigenschappen blijft de

mechanische sterkte goed

Artist’s impression
van de inhoud van
een Recart-pak. 

Alle denkbare conservenproduc-
ten kunnen in de Tetra Recart
worden afgevuld.
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Zowel laag- als hoogviskeuze producten
zijn geschikt, terwijl de ingrediënten
meer of minder voorbewerkt en voorge-
kookt kunnen zijn.
De verpakking wordt aangeleverd als
huls. Deze ‘sleeve’ wordt opengevouwen
en in een cellenketting gezet. De bodem
wordt verhit en vervolgens wordt de nu
vloeibare polypropyleen op elkaar ge-
drukt. Na afkoeling ontstaat zodoende
een ‘seal’. De verpakking wordt gevuld
met voedsel, waarna de top op dezelfde
wijze wordt verzegeld als de bodem. Ver-
volgens gaat de verpakking een autoclaaf
in die met stoom of water op tempera-
tuur wordt gebracht. Dit proces duurt
productafhankelijk 15 tot 60 minuten bij
temperaturen tussen 115 and 130°C. De
totale verwerkingstijd ligt tussen een en
twee uur.
Tijdens het steriliseren moet de druk in
de autoclaaf zorgvuldig worden bewaakt,
zodat de verpakking niet wordt bescha-
digd. Na de behandeling dient water als
koelmiddel. Dat het kartonnen pak deze
behandeling overleeft, is te danken aan
de uitstekende hydrofobe eigenschappen
van het verpakkingsmateriaal. Daardoor
blijft de mechanische sterkte goed on-
danks de inwerking van heet water en
oplopende drukken. 

Energie besparen
Net als bij blik- en glasconserven worden
de producten batchgewijs gesteriliseerd.
Nadat de verpakkingen zijn gevuld en

geseald, worden ze
op een rek in de
autoclaaf
geplaatst. In de
meest eenvoudige
autoclaven staan
deze rekken stil en
beweegt het voed-
sel binnen in de
verpakkingen uit
zichzelf. Als de
inhoud dikker is of
als het voedsel zeer hittegevoelig is, kun-
nen de rekken (en daardoor ook de ver-
pakkingen) worden geschud, zodat de
inhoud tijdens het verwarmen wordt
gemengd.
Bestaande autoclaven kunnen worden
aangepast aan het Tetra Recart-procédé.
Een Recart-lijn met een capaciteit van
24.000 pakken per uur beslaat ongeveer
900 m2. Dit is inclusief de autoclaafop-
stelling en qua productiesnelheid verge-
lijkbaar met die van traditionele conser-
venlijnen.
Wel is het energieverbruik van het totale
proces een stuk gunstiger dan voor blik-
of glaslijnen. Ten eerste worden de slee-
ves geleverd in dichtgevouwen toestand,
zodat er geen lucht wordt getranspor-
teerd. Eén volle vrachtwagenlading met
platgevouwen retort-pakken bevat net zo
veel verpakkingseenheden als circa 15
vrachtwagens met lege glazen potten of
blikken. Ook tijdens het steriliseren wordt
er energie bespaard, omdat karton een

stuk lichter is dan glas of blik. Er hoeft
dus minder verpakkingsmateriaal te wor-
den verhit tijdens het autoclaveren. Ten
slotte bevat een pallet gevuld product tot
zo’n 60% meer product dan conserven in
glas of blik. Ook dit levert de nodige
besparingen op in het logistieke traject.

Schapvoordelen
Een Tetra Recart-pak weegt 18 gram ver-
sus 55 gram voor blik en 200 gram voor
glas. De systeemkosten zijn volgens Tetra
Pak daarom gunstiger dan die van blik-
verpakkingen of glazen potten. Dit geldt

ook voor eveneens lichte stazakken die
door hun tapse vorm nogal wat loze
ruimte innemen.
Qua presentatie in de winkel biedt de
Tetra Cart in de door cilindrische blikken
en glazen potten gedomineerde conser-
venafdelingen een onderscheidend ver-
pakkingsdesign. De rechthoekige vorm
geeft een grote facing die vrijwel 100%
bedrukbaar is. Door te drukken op foto-
kwaliteit krijgen conserven een premi-
umuitstraling. Openen is een fluitje van
een cent door het afscheuren van de per-
foratie. Tetra Pak wijst er ook op dat
onderzoek heeft uitgewezen dat een kar-
tonnen pak meer versheid uitstraalt, al
blijft de geveltopverpakking die de con-
sument associeert met verse zuivel het
summum.

Marco Verkaik en Marc Kruiger
M. Verkaik en M. Kruiger,Tetra Pak BV, 0168-386500.

Conservenproducten zullen niet zon-
der meer overstappen op een nieuwe
verpakking als hun bestaande lijnen
kostenefficiënt draaien. Alternatieve
systemen moeten daarom een duide-
lijke pré hebben, bijvoorbeeld op het
gebied van productiecapaciteit, op-
slag en distributie. De nieuwe verpak-
king moet bovendien productinnova-
tie mogelijk maken, zodat bijvoor-
beeld een hoger marktaandeel kan
worden gehaald. Een investeringsver-
gelijking tussen traditionele conser-

venprocessen en een Tetra Recart-
proces is volgens Tetra Pak heel moei-
lijk te maken, omdat dit erg afhanke-
lijk is van de configuratie van de lijn.
Wel slaat qua opslag en distributie de
balans al snel door naar het sterili-
seerbare pak vanwege de efficiënte
vorm van de verpakking die in opge-
vouwen toestand wordt aangeleverd.
Een europallet bevat 1.728 gevulde
Tetra Recart-verpakkingen versus
1.500 blikken van 400 gram.

Overstappen?

Het energieverbruik van 
het totale proces is gunstiger dan
voor blik- of glaslijnen

De Tetra Pak Recart
vorm- en sealma-
chine.

karton

k op conserven


