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Het aanbod van machines voor vleesprocessing is sterk gegroeid dit jaar. 

Duurzame productie 
in de spotlight

“Het aanbod van machines voor vleespro-
cessing is sterk gegroeid dit jaar. Maar ook 
melk en zuivel blijven sterke segmenten”, 
vertelt Katharina Hamma, chief operating 
o!cer van de Koelnmesse en verantwoor-
delijk voor de Anuga FoodTec tijdens de 
persbijeenkomst. Ze meldde dat het resul-

Optimaal gebruik van grondstoffen en energie, minder afval  
en afvalwater: de foodindustrie houdt zich met al deze  
onderwerpen bezig. Anuga FoodTec, de grootste beurs  
voor voedingsmiddelenproductie, speelt daarop in door op  
121.000 vierkante meter innovaties en diensten te tonen  
van bijna 1.500 exposanten uit meer dan 44 landen. 

Anuga FoodTec 2015 

Congresprogramma
Anuga FoodTec organiseert samen met 
DLG, de Duitse Landbouwvereniging, een 
lezingenprogramma dat aansluit bij het over-
koepelende thema ‘E!ciënt omgaan met 
grondsto"en’. “Het wordt steeds belangrijker 
om onderzoeksresultaten van universiteiten 
en onderzoeksorganisaties snel en begrijpe-
lijk in de industriële praktijk te brengen”, 
 verduidelijkt Simone Schiller, managing 
director Food Business met DLG. “Met dit 
doel in gedachten hebben we een gevarieerd 
programma samengesteld met internationaal 
gerenommeerde sprekers.” Eén van hen is  
professor Walter Spiess, de voormalige 
 voorzitter van de internationale academie 
van food science & technology (IAFoST).   
Hij zal spreken over ‘Virtual water and the 
water foodprint of food production and 
 processing’.  Ook andere onderwerpen 
komen aan bod, zoals hygiënisch ontwerp 
en industrie 4.0. 

Hygiënisch ontwerp 
Experts schatten in dat de foodindustrie 
tot 30% van de tijd bezig is met het 
schoonmaken van de machines. Een 
schoonmaakvriendelijk ontwerp is   
daarom van belang voor machineprodu-
centen. Het doel is in korte tijd de beste 
hygiënische condities te verkrijgen en met 
weinig schoonmaakmiddelen. Belangrijk 
bij het ontwerpen is voorkomen dat  
hoeken niet goed te bereiken zijn, 

taat wat exposanten betre# zes weken voor 
de beurs kwalitatief en kwantitatief al beter 
was dan de vorige editie in 2012. Duitsland 
en Italië leveren de meeste exposanten, 
maar leveranciers uit Nederland, Frankrijk, 
Denemarken en Zwitserland zijn ook goed 
vertegenwoordigd.



VMT   .   13 maart 2015   .   NR 3

028

Analyse met toegevoegde waarde
Perten instrumenten toont op de Anuga 
FoodTec producten voor compositionele en 
functionele analyse. Nieuwste ontwikkelin-
gen zijn een draagbaar analysetoestel voor 
de graananalyse in het veld en een belt ana-
lyser voor boven transportbanden. De sys-
temen zijn toepasbaar bij productontwikke-
ling, kwaliteits- en procescontrole en kun-
nen zowel in het lab als in de productie-  
omgeving worden gebruikt. Het bedrijf 
levert onder andere kwaliteitscontrolesys-
temen voor toepassing in grondsto"en, 
hal"abricaten, gebakken producten, zuivel-
producten, brouwerij, aardappelproducten, 
pasta’s en ontbijtgranen. Voor vlees en 
vleesproducten hee# Perten NIR-instru-
menten voor in-proces- en at-line analyse 
van vet, vocht en eiwit. Voor snackfood 
 presenteert het bedrijf instrumenten voor 
compositorische analyse, kenmerken van 
zetmeel gelatinisering en degree of cook. 
Ook is er voor de industriële meel- en bak-
kerijsector analyse-apparatuur beschikbaar. 
De sector kan door snelle analyses van de 
belangrijkste eigenschappen van  ingrediën-
ten, mixen, deeg en gebakken producten in 
de bakkerij geld besparen, aldus Perten.
www.perten.com
Stand D66, hal 5.2 

Information Analytics
Key Technology kondigt de beschikbaarheid 
aan van Information Analytics, een so#-
warepakket in de digitale sorteerders van 
Key Technology. Deze so#ware kan gege-
vens verzamelen, analyseren en delen door 
de hele productielijn. Het helpt voedselver-
werkers om de gewenste productkwaliteit te 
garanderen en tegelijk de opbrengst te ver-
hogen en kosten te reduceren. Het kan wor-
den ingezet om de inkomende grondsto"en 
beter te managen. Naast het verbeteren van 
de e!ciëntie van de sorteermachines kan de 

so#ware tegelijk de andere processen in het 
productieproces optimaliseren. De machine 
kan de analytische mogelijkheden benutten 
om met de verzamelde gegevens intelligen-
tere sorteringen te doen en aangepaste,  
con$gureerbare statistische rapporten te 
genereren. Verwerkers van onder meer  
verse en verwerkte groenten en fruit, aard-
appelproducten, noten, snacks, snoepgoed, 
zeevruchten en ko!e kunnen relevante data 
identi$ceren en samen met Key de Informa-
tion Analytics so#ware aanpassen aan hun 
speci$eke behoe#en.
www.key.net 
Stand C011 C019, hal 10.1

GEA
GEA zal het complete technologie-portfolio 
voor de productie van food en zuivelpoe-
ders tonen. Op de stand wordt onder 
 andere de Messo PT IceCon-technologie 
gepresenteerd. Volgens het bedrijf kunnen 
de kosten voor vriesconcentratie daarmee 
tot 40% omlaag. Vooral drankproducenten 
kunnen hier hun voordeel mee doen door 
concentraten van hoge kwaliteit te produce-
ren. Naast deze technologie zijn machines 
te zien voor bereiding, marineren, proces-
sing, snijden en verpakken. Ook toont het 
bedrijf voor het eerst een 280mm maalma-
chine voor bevroren brokken vlees. 
www.gea.com
Stand A080 E089, hal 9.1
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machines makkelijk te openen zijn en het 
materiaal hygiënisch is daar waar de 
machine in contact komt met het product. 

Industrie 4.0
Op de beurs worden ook ontwikkelingen  
in robotica getoond. Kleine lichtgewicht en 
%exibele robots hebben volgens ingenieurs 
de toekomst. De belangrijkste revolutie 
wordt de interactie tussen mens en machi-
ne, zonder een afschermend hek. Stäubli 
Robotics haakt in op deze trend met de 
TX2-serie die bestaat uit robots die in zes 
assen kunnen bewegen. Door de gesloten 
structuur en het ontwerp met IP65-protec-
tie is de machine bruikbaar in een hygiëni-
sche omgeving. De grootste drijvende 
kracht achter het gebruik van robots is 
 economisch: ze vervangen dure menselijke 
arbeid. Nu zijn robots vooral ingezet in 
niet-kritische gebieden zoals palletisering 
en verpakking. Wanneer ze in contact 
komen met voeding, zijn de hygiënische 
eisen hoger. Lastig is ook dat voedingsmid-
delen verschillen in grootte. “Gebakjes, 
vlees, groente en snoepjes variëren in groot-
te en kwaliteit”, zegt Knut Franke van het 
Duitse instituut voor voedingsmiddelen-
technologie. Zijn team ontwikkelt een algo-
ritme voor robotbewegingen dat het auto-
matisch snijden van vlees mogelijk maakt. 

• DIONNE IRVING •

Anuga Foodtec 
Datum: 24-27 maart
Plaats: Koelnmesse, Keulen (De)
Hallen 4 tot en met 10
www.anugafoodtec.com


