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Vanaf de ingebruikname van de nieuwe ‘ideeënfabriek’ door ingrediëntenleverancier en -ontwik-

kelaar Strik BV blijkt dat een de(r)gelijke proefkeuken annex productontwikkelingruimte een pri-

ma omgeving is voor innovatie en creativiteit. Samen met productontwikkelaars en productma-

nagers wordt hier gewerkt aan nieuwe smaken en producten. “Een goed, creatief en innovatief

product voor een gunstige prijs, dát is wat de industrie vraagt”, aldus directeur Robert Strik.

“Een product moet goed smaken, maar
ook lang houdbaar zijn. Ingrediënten
moeten op (geautomatiseerde) produc-
tielijnen goed te verwerken zijn. Grond-
stoffen moeten binnen bepaalde prijs-
marges blijven. En zo zijn er nog tal van
eisen die voedingsmiddelenproducenten
vandaag de dag stellen. Snelheid is bij-
voorbeeld ook belangrijk. Vaak wil men
in een heel korte tijdsspanne met een
nieuw product op de markt komen. Daar-
bij is het zaak creatief te zijn, om een
product te brengen dat zich, bijvoorbeeld

qua smaak, onderscheidt van andere.
Maar creatief is wat anders dan culinair.
Culinaire producten vormen niet de
‘bulk’ waar het in de praktijk om draait.”
In het gloednieuwe bedrijfspand in Eem-
nes beschrijft directeur Robert Strik van
het gelijknamige bedrijf zijn ervaringen
met productontwikkeling in de voedings-
middelenindustrie. Vanuit deze in 20 jaar
opgedane ervaring koos hij voor een 
‘Ideas Factory®’ om bedrijven bij pro-
ductontwikkeling te ondersteunen.

Multifunctioneel
De Ideas Factory® omvat meerdere, mul-
tifunctionele ruimtes en is van moderne
apparatuur voorzien. Productontwikke-
laars en productmanagers kunnen hier
met Strik nieuwe producten en smaken
ontwikkelen én proeven. Centraal in de
ruimte staat een grote houten tafel. “Aan
de ‘keukentafel’ kunnen we samen met
onze opdrachtgevers praten, proeven,
ruiken, kijken en experimenteren”, licht
Robert Strik toe.
Verder zijn er ruimtes waar gewerkt
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Ideeënfabriek draait
op volle toeren
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Aan de ‘keukentafel’
samen met opdrachtge-
vers praten, proeven,
ruiken, kijken en experi-
menteren. Het
(gewenste) eindproduct
staat daarbij centraal.
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wordt aan zoete en hartige smaken en
producten. De ideeënfabriek biedt ook
de mogelijkheid voor kleinschalige pro-
ducties en smaaktesten. 

Distributie en eigen producten
Strik heeft zich in de loop der jaren ont-
wikkeld van een traditionele distributeur
tot een onderneming gespecialiseerd in
smaak, geur en kleur. De lijst van buiten-
landse vertegenwoordigingen is lang.
Het assortiment omvat onder meer
gebrande suiker, fruitgranulaat, karamel,
vanilline, kaas, gecoate ingrediënten,
culinaire pasta’s, etherische oliën, cho-
coladegranulaat, stabiliseringsystemen,
kokos en krokant. Daarnaast produceert
Strik de eigen merken Creations of fla-
vours®, Lumpy Bumpy® en FICrème®.
“Centraal staat de conceptbedenker
Strik”, zo licht de directeur toe. “Daar-
omheen bevinden zich de vertegenwoor-
digingen. De eigen producten sluiten

daar goed bij aan en maken het ingre-
diëntenconcept compleet. Zo kan een
appelgranulaat worden geleverd en ter
versterking een appelpoeder en/of een
appelaroma. En wij leveren niet alleen
knoflookpasta, maar ook een aanvullend
(geëncapsuleerd) knoflookaroma”.

Concepten
Uitgangspunt voor Strik is totaalaanbie-
der te zijn en productconcepten kant-en-
klaar neer te zetten. Strik: “Voor een
champignonsoep leveren we bijvoor-
beeld zowel de bindsystemen, de smaak-
componenten als de verse producten
maar ook de technologische kennis.”
Samen met de klant gaat Strik zo nodig
ook naar de vertegenwoordigingen of de
machinebouwer. “Dan beantwoorden we
weer vragen als: ‘Hoe laat de ontwikkelde
pastavulling voor deeg zich op de vullijn
verwerken?’.”
Een ander voorbeeld dat de aanpak illus-
treert, betreft kant-en-klaarmaaltijden.
“Vanuit onze binding met versproducten
komen we met HVP- en MSG-vrije con-
cepten. Creations of flavours® sluit daar,
door ruime kennis en ervaring van fla-
vours, qua smaak weer prima bij aan.”

Nieuw en vers
Voortdurend wordt gezocht naar uitbrei-
ding en vernieuwing van het programma.
Ingrediënten waar Strik veel van verwacht
zijn de verse compounds van Fledi, gesta-
biliseerd en op smaak gebracht met
mediterrane producten, zoals verse Itali-
aanse kruiden. Leverbaar zijn enkelvou-
dige producten en marinades volgens
specificaties die de applicatie vraagt.
Naast knoflook en gember is er een reeks
ingrediënten met eigenschappen als bak-
vastheid en diepvriesstabiliteit.
Nieuw in het programma is gevries-

droogd fruit, in stukjes of als hele vrucht,
van Paradiesfrucht dat qua kleur, vorm
en structuur een vers karakter heeft.
Naast fruit als abrikoos, aardbei, fram-
boos, kers en kiwi zijn allerlei soorten
ingrediënten in gevriesdroogde vorm
leverbaar. Voorbeelden zijn groente (ui,
lente-ui, zucchini), kruiden (peterselie,
dille, dragon, basilicum) en granen (rog-
ge, tarwe). De gevriesdroogde producten
behouden hun oorspronkelijke vorm,
kleur, geur en smaak en zijn bij omge-
vingstemperatuur lange tijd houdbaar.
Vooral in bakkerij-, ontbijt- en chocola-
deproducten worden gevriesdroogde
ingrediënten meer en meer verwerkt.
“Duidelijk mag zijn dat we heel allround
zijn”, zo voegt Robert Strik toe. “Het uit-
gangspunt daarbij is altijd om vanuit
technologisch oogpunt producten en
diensten aan te bieden. De omschrijving
van dit bedrijf is dan ook technisch/com-
mercieel en zeker niet commercieel/tech-
nisch.”

Carina Grijspaardt-Vink

De productie van aromastoffen in de kelder van het nieu-
we bedrijfspand van Strik in Eemnes.

Strik BV levert uiteenlopende ingrediën-
ten en grondstoffen voor onder andere
de bakkerij-, zoetwaren-, ijs-, zuivel-,
ontbijtgranen-, kant-en-klaarmaaltij-
den-, soepen- en sauzenindustrie.
Eigen merken
– Creation of flavours®: aromalijn in

vloeibare, poeder- en pastavorm,
etherische oliën, kleuren op basis
van vruchten- en
plantenextracten/concentraten en
koffie-aroma’s.

– FICrème®: stabilisatoren, emulgato-
ren en compounds.

– Lumpy Bumpy®: kerningrediënten
(zoals chocolade, noten, suiker,
fruit, koek, granen, toffee, fudge en

karamel) gecoat met chocolade,
plantaardig vet of suiker. Kenmer-
kend voor deze productlijn is flexibi-
liteit op het gebied van smaak,
kleur, vorm, grootte en structuur.

Vertegenwoordigingen
Via buitenlandse vertegenwoordigin-
gen wordt onder meer geleverd:
– gekarameliseerde suikers
– fruitgranulaten
– bakvaste crèmes en compounds
– gecoate en geëncapsuleerde ingre-

diënten en aroma’s
– chocolade-ingrediënten
– Italiaanse halffabrikaten voor ijs- 

en bakproducten

– verse compounds
– gevriesdroogd fruit
– anijs-, menthol- en andere oliën
– brandewijnsoorten voor ijs- en 

bakkerijproducten
– ikeurgrondstoffen en -aroma’s
– kaasproducten
– hartige smaakstoffen
– vanille
– kokospoeder
– honing
– stabilisatoren
– gommen
– fruitpoeders en -flakes
Inlichtingen: Strik BV, Eemnes, 
035-5380107, sales@striksite.nl, 
www.striksite.nl.

Leveringsprogramma

42

Productontwikkeling in
de multifunctionele

ruimte van de nieuwe
ideeënfabriek.


