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60 jaar innovaties

De eerste kartonnen verpakking die het van oorsprong Zweed-
se verpakkingsbedrijf tetra Pak in 1952 op de markt bracht, 
was de tetra classic. Deze piramidevormige verpakking, die 
opviel door het moderne design, was het startsein voor 60 jaar 
innovaties. met meer dan 5.100 technologiepatenten voor het 
verpakken en verwerken van dranken en voedsel produceert 
het concern nu 167 miljard kartonnen verpakkingen per jaar.

drag. “Steeds meer consumenten hechten 
belang aan producten die zowel ecolo-
gisch als ethisch verantwoord geprodu-
ceerd zijn. Wij willen in 2020 bereiken 
dat al onze kartonnen verpakkingen 
wereldwijd volledig van hernieuwbare 
grondstoffen zijn gemaakt”, vertelt Kamp. 
Op dit moment is 87% van de in de 
Benelux verkochte kartonnen verpakkin-
gen FSC-gecertificeerd en is het FSC-
label op steeds meer verpakkingen te  
vinden. 

Kartonnen melkfles
In 2011 lanceerde het bedrijf de eerste 
aseptische kartonnen melkfles ter wereld: 
de Tetra Evero Aseptic. De verpakking 

ziet eruit als een fles, maar is 
gemaakt van recyclebaar en 
FSC-gecertificeerd karton met 
een bovenkant van groen poly-
ethyleen op basis van suiker-
riet. Door de vorm is de ver-
pakking makkelijk hanteerbaar 
en wordt het schenkgemak 

bevorderd.
Vorig jaar voegde Tetra Pak een perfora-
tierand toe aan de Tetra Evero Aseptic. 
De kunststof bovenkant is daardoor van 

De allereerste Tetra Pak vulmachine werd 
in 1952 geleverd aan zuivelbedrijf Lunda-
ortens Mejeriförening in Lund, Zweden. 
Daarmee werd de eerste kartonnen verpak-
king afgevuld: de Tetra Classic. De oprich-
ter van Tetra Pak, de Zweed dr. Ruben Rau-
sing, deed er ruim tien jaar over om deze 
verpakking te ontwerpen. In de jaren daar-
na volgden de innovaties elkaar in rap tem-
po op. 

Aseptische technologie
Volgens Rausing moet een verpakking 
meer besparen dan dat deze kost. Alle 
innovaties van Tetra Pak sluiten aan bij dit 
principe. Een voorbeeld hiervan, en mijl-
paal in de historie van het concern, was de 
introductie van de aseptische 
technologie in de jaren zestig. 
Het product in de kartonnen 
verpakkingen werd beter 
beschermd en was zonder koe-
ling lang houdbaar. “Bovendien 
werd verspilling voorkomen”, 
aldus Birgit Kamp, marketing-
manager bij Tetra Pak. De technologische 
innovatie werd door het Institute of Food 
Technology erkend als de grootste voedsel-
innovatie van de 20ste eeuw. 

FSC-gecertificeerd papier 
Het principe van Rausing heeft niet alleen 
betrekking op de inhoud die door de ver-
pakking wordt beschermd, maar ook op 
de impact van de verpakking op het mili-
eu. Een voorbeeld hiervan is het gebruik 
van hernieuwbare grondstoffen, zoals 
FSC-gecertificeerd karton. De eerste 
Tetra Pak verpakking met een FSC-keur-
merk werd vijf jaar geleden gelanceerd. 
Inmiddels maken retailers en merken in 
39 landen gebruik van het keurmerk op 
de Tetra Pak verpakking.
In een recent onderzoek dat in opdracht 
van Tetra Pak door onderzoeksbureau 
Euromonitor werd uitgevoerd onder ruim 
6.600 consumenten in tien landen, gaf 

ongeveer de helft van de ondervraagde 
consumenten aan dat het ontbreken van 
informatie over het milieuprofiel van een 
product van invloed is op hun koopge-

‘ Een verpakking moet 
meer besparen dan dat 
deze kost’
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het kartonnen deel te verwijderen. De consument 
kan zo de twee delen en materialen van elkaar schei-
den en afzonderlijk recyclen. 

Verpakkingen voor on-the-go 
Begin 2012 werd ook de DreamCap-sluiting op de 
Tetra Prisma Aseptic 330 ml verpakking geïntrodu-
ceerd. Deze sluiting is ontwikkeld voor on-the-go con-
sumptie. De nek sluit goed aan op de lippen en de 
hoogte van de dop zorgt dat de neus van de consument 
niet in de weg zit tijdens het drinken. Door de diame-
ter van 26 mm vloeit de inhoud van de verpakking op 
een gecontroleerde manier. Knoeien wordt voorko-
men. De dop is eenvoudig te openen en te hersluiten.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De nieuwe DreamCap sluit aan bij de trend die Tetra 
Pak ziet. Kamp zegt hierover: “Verwachting is dat ver-
pakkingen in de toekomst steeds meer inspelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen. De vergrijzing zal er 
onder andere voor zorgen dat verpakkingen makkelij-
ker hanteerbaar worden en we gaan toe naar steeds 
kleinere verpakkingen. Daarnaast verwacht ik dat con-
sumenten steeds meer belang hechten aan duurzame 
verpakkingen gemaakt van groene materialen.”
Tetra Pak zoekt steeds meer naar duurzame bronnen 
die de milieuvoetafdruk van zijn portfolio verder ver-
lagen, met als uiteindelijke doel verpakkingen die vol-
ledig zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.
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