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Het assortiment van de
‘Fabriek van Nu’ is ruim. Het
loopt van voorgesneden

vleeswaren en maaltijdcomponenten
die voornamelijk worden geleverd
aan de retail, tot belegde sandwiches
en baguettes die te vinden zijn in de
gekoelde schappen van de tanksta-
tions. De basis voor belegde broodjes
zijn verse grondstoffen: vlees, vis,
groente en fruit. Verder worden
vleeswaren, kaas, sauzen, specerijen

en kruiden in de producten verwerkt,
al dan niet in combinatie met vers
brood of pasta.

De voorverpakte sandwich,
bestaande uit broodje, salade, verse
en bewerkte ingrediënten, is een van
de meest kritische producten wat
betreft voedselveiligheid. De consu-
ment verwacht dat het nuttigen van
een voorverpakte sandwich niet
schadelijk is voor de gezondheid.

Hygiëne
De belangrijkste uitdaging voor de
Fabriek van Nu ligt dan ook op het
gebied van hygiëne, het voorkomen
van contaminatie en conservering,
waarbij een acceptabele versheid-
graad met behoud van de originele
sensorische kenmerken van alle com-
ponenten, zoals kleur, smaak en con-
sistentie, en de houdbaarheid moet
worden gegarandeerd.

Grootste struikelblok bij maaltijd-
componenten is het risico van kruis-
besmetting. Om dit risico tot een
minimum te beperken is de materi-
aalstroom van grondstoffen en ingre-
diënten tot aan het eindproduct zo
efficiënt mogelijk ingericht zonder
dat de productstromen elkaar onno-
dig kruisen. Voor de verschillende
productstromen zijn afgescheiden lij-

nen en opslagruimtes beschikbaar.
Zo zijn er aparte ruimtes voor grond-
stoffen, eindproducten, ingrediën-
ten, verpakkingsmateriaal en
schoonmaakmiddelen.

In de Fabriek van Nu worden de
EHEDG-richtlijnen gevolgd. Coaten
van plafonds, muren en contactop-
pervlaktes van machines en installa-
ties is gericht op een zo goed moge-
lijke reiniging en desinfectie. Bio-
filmvorming op het contactoppervlak
kan echter nog steeds optreden.

In de assemblagelijn van de sand-
wich, waar verse naast bewerkte
ingrediënten met de hand worden
toegevoegd, wordt gewerkt volgens
operatiekamertechnieken waardoor
geen besmetting via de lucht of door
contact met handen of apparatuur
plaatsvindt.

High risk, high care
Er zijn in het bedrijf twee verschillen-
de gebieden: ‘high care’ en ‘high
risk’. ‘High care’ duidt op strenge
hygiënische en toegangseisen voor
vers vlees en vleesproducten. Hier
kan, ondanks de strenge voorzorgs-
maatregelen, nog enige contaminatie
plaatsvinden via contactoppervlakken
van apparatuur. De transportband
wordt niet continu gedesinfecteerd.
‘High risk’ wil zeggen dat er sprake
is van absolute hygiëne conform ope-
ratiekamercondities. De sandwichlijn
is opgenomen in het high risk-
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gebied. Tijdens de sandwichassem-
blage wordt bijvoorbeeld laminair
gefilterde lucht met positieve druk
gebruikt, terwijl de lopende band
voortdurend wordt schoongemaakt en
gedesinfecteerd.

In figuur 1 wordt een voorbeeld
gegeven van een lay-out van een
Fabriek van Nu. Zichtbaar is welke
be- en verwerkingen in dit type bedrijf
aanwezig zijn. Daarbij is uitgegaan
van de grondstof vlees en daarop aan-
sluitend de productie van enkelvoudi-
ge vleeswaren (gekookte- en gezouten
hammen), worsten (rookworst) en
sandwiches. Bijzonder is de totale
scheiding van het verse vlees en de
vleeswaren van de componenten- en
sandwichlijn. Ook is er scheiding van
personeel dat werkt met maaltijdcom-
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Dit artikel is het eerste van een serie over de levensmiddelenonderneming van de

toekomst. Het geeft een overzicht van de huidige stand van zaken bij de produc-

tie van voedingsmiddelen. Als voorbeeld is een onderneming uit de vleesverwer-

kende en maaltijdcomponentenindustrie gekozen. Thema’s zijn: hygiëne, conser-

vering, energie en milieu, flexibilisering, productieautomatisering en informatise-

ring.

Daarna wordt geschetst hoe de productie zich verder zal ontwikkelen onder

invloed van de wensen van de consument, de strengere regelgeving, de aanpak

in de verbetering van de arbeidsomstandigheden en nieuwe technologische ont-

wikkelingen.

Er wordt ook een verder toekomstbeeld gegeven van de levensmiddelenonder-

neming. De rol van de onderneming in de gehele keten of netwerk wordt nader

belicht aan de hand van de thema’s duurzaamheid, samenwerking en ICT.
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ponenten van het personeel dat werkt
met vers vlees. Zij komen via ver-
schillende ingangen binnen, hebben
eigen kleedkamers, eigen kantines,
enzovoort. Alle andere activiteiten,
zoals technisch onderhoud en intern
transport van vlees en andere ingre-
diënten, zijn zoveel mogelijk
gescheiden van de productieruimtes. 

Milde conservering
Naast de gangbare technieken zoals
verhitten, (na)pasteuriseren en vrie-
zen zijn voor de verse, korthoudbare
vleeswaren en componenten meer en
meer milde conserveringstechnieken
toegepast:
– Decontaminatie van grondstoffen,

zoals vlees en verse groenten, door
ozonhoudend water;
– Decontaminatie van vis via een
oplossing van waterstofperoxide en
glycerol;
– Toevoegen van toegestane natuur-
lijke conserveringsmiddelen zoals
melkzuur en nisine;
– Snel verhitten aan de oppervlakte
van het product via stoom of infra-
rood;
– Snel verwarmen via Ohmse verhit-
ting, bijvoorbeeld bij vleesdegen;
- Gasverpakken van de eindproduc-
ten (Modified Atmospheer Packa-
ging, MAP);
– Toepassen van UV-licht in koelop-
slagruimten.

Flexibilisering
De markt vraagt om maaltijdcompo-
nenten met een relatief korte houd-
baarheid. Dit vereist een frequente
productie van relatief kleine batches.
Grote verscheidenheid aan producten
betekent een verscheidenheid aan pro-
cessen. De Fabriek van Nu voorziet in
een productiemogelijkheid met ver-
schillende vormen van coaten, verhit-
ten, stomen, bakken of frituren, koe-
len en diepvriezen. In elke vleespro-

ducten- en maaltijdcomponentenfa-
briek bevindt zich een diepvriesopslag
voor die snacks en maaltijdcompo-
nenten die via diepvries worden gedis-
tribueerd. Door gebruik te maken van
machines op wielen kunnen deze snel
en gemakkelijk worden vervangen
door schone installaties zodat de pro-
ductielijn niet stil hoeft te liggen. Dit
is in het bijzonder van belang bij die
machines die snel besmet raken tij-
dens batchverwerking.

Water
Water wordt steeds meer gerecycled
en toegepast als proceswater,
schoonmaak- en transportmiddel.
Water wordt behandeld via filtratie
(koolfilters), nafiltratie, UV-straling,
ozonbehandeling en zo nodig de-
ionisatie. 
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Fig. 1   Lay-out van de Fabriek van Nu.
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Mechanisering
Het transport van grondstoffen en
halffabrikaten binnen de fabriek
gebeurt door middel van vorkhef-
trucks. Alleen de handling van de
verpakte verse producten is zoveel
mogelijk gemechaniseerd. Voor het
verpakken, het order picken en het
transport van de dozen en kratten
zijn zo veel mogelijk ‘pick-up’-robots
geplaatst. Het principe van ‘lucht-
vrachtkofferafhandeling’ (de koffers
worden met transportbanden naar
een centraal magazijn gebracht, op
vluchtnummer gesorteerd en met
wagentjes naar de vliegtuigen gere-
den) wordt gebruikt voor het mecha-
niseren van de opslag en distributie
van de kratten en dozen met gasver-
pakte consumenteneenheden vers
vlees of gemaksvoedsel. De kratten
worden na terugkeer automatisch
schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Sturing en Controle
De productieplanner in de Fabriek
van Nu zet de verkoopbehoefte die
door het logistieke systeem is bere-
kend, om in een gedetailleerd plan
per afdeling en lijn waarbij rekening
wordt gehouden met omsteltijden en
beschikbaarheid van materialen en
mensen. Het meest gebruikte hulp-
middel voor de planner is de spread-
sheet. Productiegegevens, zoals
start- en stoptijd, lotnummer van de
gebruikte grondstoffen, hoeveelhe-
den en eventuele verliezen, et cetera,
worden genoteerd.

De productie wordt uitgevoerd aan
de hand van procedures die zijn vast-
gelegd in handboeken. Meetgegevens
van kritische controlepunten, zowel

ten aanzien van voedselveiligheid als
van kwaliteit, worden op lijsten
genoteerd. Alle documenten gaan
naar de kwaliteitsafdeling waar ze
worden gevalideerd en geverifieerd

en opgeslagen in het archief. De
kwaliteitsafdeling neemt de gegevens
die belangrijk zijn voor de monito-
ring van het proces en product over
in een spreadsheet.
Machines en procesinstallaties wor-
den geleverd door gespecialiseerde
bedrijven en zijn voorzien van een
eigen besturing. In de machines kun-
nen recepten worden opgeslagen die
door de operator kunnen worden
opgeroepen. De verschillende machi-
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nes kunnen worden gekoppeld aan
een netwerk en de status van de ver-
schillende machines kan worden
weergegeven via bijvoorbeeld een
Scada-systeem. Hierin kunnen ook

de belangrijkste procesparameters
worden opgeslagen. 

Het gebruik van informatietechno-
logie op de werkvloer is ook in de
moderne fabriek vaak nog fragmen-
tarisch en in de meeste gevallen
worden historische gegevens op
papier bewaard. De komende jaren
zullen in het teken staan van een
meer integrale benadering van de
informatievoorziening in de produc-
tieomgeving. ■

Energie en Milieu
De Fabriek van Nu houdt rekening met het milieu. Besparing of vermindering op

het gebied van energie en milieu vindt plaats ten aanzien van:

– Koeling en verhitting (door aanpassing van procestechnologie);

– Aantal en hoeveelheid bijproducten;

– Desinfectie- en schoonmaakmiddelen (gebruik van milieuvriendelijke

alternatieven);

– Afvalstromen (toepassing van herverwerkingtechnieken);

– Recycling in de rookkast;

– Geluidarme installaties;

– Verpakkingsmaterialen (milieuvriendelijke alternatieven en het toepassen van

karton);

– Intern transport;

– Opslagtechnieken.
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