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Er waren zeker noviteiten te vinden op de
internationale en toonaangevende bak-
kerijbeurs IBA te Düsseldorf. Maar mak-
kelijk te vinden waren ze niet in de negen
hallen die het toneel vormden voor het
evenement. Standhouders klaagden over
de onoverzichtelijkheid. Aanbieders van
bedrijfskleding, ambachtelijke kneders,
bulkingrediënten of complete productie-
lijnen, ze stonden in elke hal broederlijk
naast elkaar. En de gangpaden waren
opvallend rustig. Hoewel over het alge-
meen de kwaliteit van de bezoekers hoog
werd genoemd en een enkeling tevreden
was over de grote hoeveelheid geboekte
orders, leek het aantal belangstellenden
tegen te vallen.

Cijfers
Die indruk komt overeen met de cijfers
die het Zentralverband des Deutschen
Backerhandwerkes uitgaf: ruim 72.000
bezoekers van 93 nationaliteiten werden
er dit jaar geteld. Tijdens de vorige editie
in 2000 bewandelden 82.000 vakbroe-
ders uit 108 landen de beursvloer en twee
jaar eerder waren dat er zelfs 93.000 uit
112 landen. Dezelfde trend is zichtbaar bij

de standhouders: dit jaar waren dat er
906 (38 landen), 135 minder dan de voor-
gaande show.
De thuisblijvers misten veel. De over-
zichtsbeurs wordt veel gebruikt voor rela-
tiebeheer, maar toch ook om de meest
recente vondsten te presenteren. Overi-
gens hadden de in dit stuk besproken
bedrijven niet te klagen over aandacht,
wellicht doordat ze werkelijk iets innova-
tiefs te bieden hadden.

Ultra snel
Nieuw was de Travelling Pizza Oven van
Sveba Dahlen, dat onderdeel is van de
Scandinavische groep SDG (www.sveba-
dahlen.se). Deze compacte oven bakt
met directe verhitting in ultrakorte tijd
(twee tot tien minuten) producten als
pizza’s, quiches en koekjes op een vloer-
oppervlak van maximaal 2 m2. “De oven
is zo nieuw, dat we alle applicaties nog
moeten ontdekken”, vertelt algemeen
directeur Bengt Gabrielsson van Sveba
Dahlen. “Zo wil een relatie hem gaan
gebruiken voor het garen en grillen van
vlees.”
De tunnelovens van SDG zijn verder

geautomatiseerd waardoor betere pro-
cesbeheersing ontstaat. En het bedrijf
introduceert een nieuwe wagenoven: het
stoominjectiesysteem, IBS genoemd, is
gepatenteerd en maakt gebruik van snel
te verhitten aluminium leidingen in
plaats van het gebruikelijke roestvast
staal. De wagens in de oven – maximaal
vier – staan op een draaiend plateau dat
afwisselend links- en rechtsom draait
voor een betere warmteverdeling rondom
de deegproducten.

Capway Systems uit Driebergen
(www.capwaysystems.nl) toonde zijn
Bakestep-oven met indirecte verhitting
op gas of olie. Deze is niet lineair maar
maakt gebruik van een spiraalvormige
transportband die het product omhoog
en daarna weer omlaag brengt, zodat
relatief weinig vloeroppervlak nodig is.
Per etage wordt de lucht aan de ene zijde
over het product geblazen en aan de
andere kant aangezogen. De lucht-
stroomrichting wisselt steeds voor een
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egale verhitting. De oven kan uit maxi-
maal drie units bestaan, afhankelijk van
de gewenste capaciteit. Sales engineer
Geert Schellens: “Een dergelijk nieuw
concept moet je kunnen uitproberen.
Daarom komt de eerste Bakestep Oven te
staan bij de Bakkerie in Bunschoten,
waar proefdraaien mogelijk is.”

Krokant
Ovens van de firma Vuurslag (www.vuur-
slag.nl) uit Breda staan over de hele
wereld. Ze bakken (via indirecte verhit-
ting op gas of olie) krokante producten
als koekjes, toast en crackers voor beken-
de producenten als LU, Peijnenburg,
Aviateur en Haust. De apparatuur is ech-
ter compleet vernieuwd, van het ventila-
tor- en leidingensysteem tot de automa-
tische procesinstellingen die beheersing
en besturing verbeterden. Zo zijn de ver-

hittingskanalen zijn individueel in te stel-
len. Vuurslag heeft standaardapparatuur
maar levert vaker ‘tailor made’-lijnen,
zoals die voor de chocoladebiscuitjes
Bisq& van Mars.
Voor ‘artisan breads’ ofwel harde brood-
soorten als baquettes, ciabatta maar ook
crackers ontwikkelde AutoBake
(www.auto-bake.com) de Serpentine,
een volledig geautomatiseerde produc-
tielijn. De met stralingshitte verwarmde
stenen bakoppervlakken moeten het
ambachtelijke bakproces zo goed moge-
lijk benaderen.

Zweven
De Kaak Group uit Terborg
(www.kaak.nl) toonde een gepatenteerde
noviteit waaraan slechts tien dagen voor

de beurs de laatste hand werd gelegd: de
‘soft-top depanner’. “Negentig procent
van het zogeheten depannen waarbij
kwetsbare (gedecoreerde) taarten uit de
vorm worden gehaald, gebeurt nog met
de hand”, vertelt Aart-Jan Hartman, com-
mercieel directeur. “Bij de overige tien
procent wordt gebruik gemaakt van pin-
nen die in de zijkant worden gestoken.
Onze vinding vervangt handwerk en pin-
nen zonder het product te beschadigen.”
Het gebak met zachte toppings, noten-
taartjes en dergelijke, zweeft als het ware
uit zijn vorm. Dat klinkt magisch. Maar
dit gebeurt door een bepaalde lucht-
stroom om de taart en de vorm te creë-
ren: onderdruk boven de taart en over-
druk eronder, maken het gebak los van
de vorm (figuur 1).

Het Italiaanse Comas (www.comas-
spa.com) presenteerde eveneens een
gepatenteerd apparaat: alle stappen van
productie van meerlaagse taarten volle-
dig automatisch in een machine door
slechts een persoon bediend. Capaciteit
voor taarten met drie lagen cake en vul-
ling: 370 stuks per uur. Hierin geïnte-
greerd was een eveneens gepatenteerde
doseerkop die decoratief strooisel aan-
bracht op boven- en zijkant van de taart,
zoals chocolade granulaat of stukjes

noot.
Een geautomatiseerde meng-
kuip die onder vacuüm kan
worden gebracht, stond op de

stand van Groupe VMI
(www.vmi.fr). Dankzij volledige

automatisering en conditionering in de
deegkuip wordt een optimaal deeg ver-
kregen. Want door de hoeveelheid lucht
tijdens mengen te variëren, kunnen de
grootte van en de hoeveelheid luchtbel-
len, de elasticiteit, temperatuur en voch-
tigheid worden gestuurd. Overtollige
lucht wordt tijdens of na kneden onttrok-
ken.

Ingrediënten
Opvallend was dat onder de ingrediën-
tenleveranciers de firma Koopmans Meel
ontbrak, ondanks de beweerde interna-
tionale aspiraties van het bedrijf. Grote
stands waar veel te proeven viel hadden
BakeMark International (www.bakemark-
international.com), het internationale
merk van marktleider CSM Bakery Sup-
plies en de Zwitserse gigant Bakels
(www.bakels.com).
Maar ook de stand van het Duitse Kessko
(www.kessko.de), ondanks zijn omvang
erg innovatief, was populair. Volgens
hoofd verkoop en marketing Malte Gres-
ser zijn biologische producten, kant-en-
klare mixen en natuurlijke aroma’s,
smaakstoffen en pasta’s erg in trek. Kes-
sko maakt het volledige assortiment van
zo’n 800 grondstoffen in eigen huis in
Bonn. Nieuw zijn de perzikpasta met uit-
sluitend natuurlijke ingrediënten, de
cocosmix die slechts hoeft te worden aan-
gemaakt en gebakken voor cocosmakro-
nen en een poeder om Aroniaroom mee
te maken. De poeder bevat wederom uit-
sluitend natuurlijke bestanddelen van de
in Oost-Europa populaire Aroniabes. 
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Fig. 1   Schematische weergave van de wer-
king van de soft de-panner van de Kaak
Group (Terborg).

Machines en complete lijnen in actie moes-
ten de aandacht vestigen op de technologi-
sche noviteiten.


