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Extruder voor  
groentesnacks

coperion is een Duitse fabrikant van extrusie-apparatuur.  
Dinnissen richt zich vooral op meng- en processing apparatuur. 
een combinatie van hun beider apparatuur leidde tot de Food 
Design Factory waar Smood Products worden geproduceerd, 
geëxtrudeerde snacks gemaakt van graan en groente. Zo  
vertelden beide bedrijven tijdens het symposium ‘lean Food 
Processing Technology in extrusion en mixing’.

roodkleurige soepcroutons in de vorm 
van een haai, gecoat met een bouillon, 
met de smaak van tomaat. Of een suiker-
klontje met creamer en een likeur zoals 
Cointreau voor in de koffie. De produc-
tielijn heeft een capaciteit variërend tus-
sen de 50 en 1000 kilogram per uur. Naast 
de extruder met feeder en conditioner, 
bestaat de productielijn uit een paddle-
mixer, een hamermolen, een pirouette-
droger en een vacuümcoater. De extruder 
van Coperion is de ZSK 54 Megavolume 
Plus waarin graanproducten, water en een 
fruit- of groenteslurry wordt gemengd, 
gekneed en gekookt, verdampt, opnieuw 
gekneed en uiteindelijk gevormd in de 
ZGF Pelletizer.  

Vacuümcoater
Onderdeel van de productielijn is de 
vacuümcoater. In deze machine worden 
de ingrediënten gemengd, op smaak 
gebracht en gedroogd. Deze is ontstaan 
vanuit een behoefte van de visfoodindus-
trie. Eerst werden medicijnen voor vissen 
uitgestrooid in de fjorden. Nadat dit werd 
verboden, werd visvoer met de medicij-
nen gecoat. Na de visvoerindustrie volgde 
de petfoodindustrie en sinds kort ook de 
humane voeding. De coater wordt bij-
voorbeeld gebruikt om thee met smaakjes 
te coaten.

• Dionne irving •

Coperion bouwt in zijn fabriek in Stuttgart 
extruders waarvan de kleinste een schroef-
diameter van 18 mm en de grootste er een 
van 420 mm heeft. De nieuwste variant in 
het assortiment is de ZSK Megavolume 
Plus met twee schroeven. Deze extruder 
kan tienmaal hogere doorloopsnelheden 
halen vergeleken met de voorgaande serie 
extruders. 

Coperion levert ook verschillende kleppen 
voor de voedingsmiddelenindustrie die 
geschikt zijn voor de hoogste sanitaire 
eisen. Deze kleppen worden verkocht aan 
system integrators zoals Dinnissen. Dit 
bedrijf bouwt machines voor de verwer-
king van poeders van productinname tot 
en met de verpakking. De ontwikkeling 
van mengapparatuur is het hart van het 
bedrijf.

Smaak en vorm toevoegen
De twintigjarige samenwerking tussen 
Coperion en Dinnissen leidde tot de ont-
wikkeling van de Food Design Factory 
waarin granen, groenten of fruit en water 
eerst worden gemengd, vervolgens wordt 
het mengsel in de extruder gekneed en 
gekookt en wordt het vocht eruit ver-
dampt via een vacuüm. Het geëxtrudeer-

de mengsel wordt op smaak 
gebracht en gevormd in een 
pelletizer. De ontwikkeling was 
een uitdaging omdat in de 
extruder een groentestroom 
binnenkomt met een hoog 
vochtgehalte van 20 tot 40%. 

Om het vochtgehalte via een extruder 
omlaag te brengen tot minder dan 10%, is 
veel goedkoper dan met een verdamper. 
Voor de grondstoffen van Smood is geke-
ken naar de ingrediënten die aanwezig 
zijn in Europa zoals gebroken rijst, fruit- 
en groentestromen. “We willen smaak en 
vorm toevoegen aan deze stromen die 
nog een hoge kwaliteit hebben”, aldus 
Dinnissen. Voorbeeldproducten zijn 

‘ We willen vorm en smaak 
toevoegen aan reststro-
men van hoge kwaliteit’


