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Wereldprimeur 
Royaan
Productie Kwekkeboomsnacks met nieuwe krokante-  
korsttechnologie

Tijd voor het ontbijt. Een medewerker van 
Royaan in Wijk bij Duurstede zet rond 
10.30 uur een volle schaal met kroketten, 
bitterballen en andere gevulde lekkernijen 
op het bureau van directeur Bart Bakker. 
Tast toe, geeft hij aan. De gevulde snacks 
smaken lekker, zijn misschien iets aan de 
droge kant, maar wat vooral opvalt, is de 
krokantheid. En dat voor producten die 
niet uit de frituur komen maar rechtstreeks 
uit de oven. De snacks behoren tot de lijn 
‘Kwekkeboom Oven’ en zijn gemaakt met 
een gepatenteerde krokante-korsttechnolo-
gie, waarvoor Royaan vorig jaar een licentie 
van meer dan tien jaar in de wacht sleepte. 

Dit geeft Royaan het alleenrecht om snacks 
volgens deze technologie in de Benelux en 
omringende landen te produceren en af te 
zetten. Bakker: “Wat uit alle consumenten-
tests naar voren komt is de superieure kro-
kantheid. En de smaak is goed.” Maar de 
knapperigheid zal de doorslag geven. Die  
is ongeëvenaard voor een ovenproduct. 
Royaan gaat een hele nieuwe categorie 
ovensnacks bouwen met de krokante-korst-
technologie.

Inferieure kwaliteit snacks
Voorheen waren ovensnacks van inferieure 
kwaliteit, weet Bakker. Vandaar dat deze 

categorie nooit echt doorbrak. Met de 
introductie van ‘Kwekkeboom Oven’ dat 
gebruikmaakt van krokante-korsttechnolo-
gie van het bedrijf Crisp Sensation, veran-
dert dat. Als onderdeel van zijn in 2012  
uitgerolde strategie streefde Royaan ernaar 
om de kwaliteit van ovensnacks te verbete-
ren en zo toegankelijk te maken voor con-
sumenten en klanten. Het bedrijf koos 
ervoor de technologie van het bedrijf Crisp 
Sensation (zie kader) toe te passen op de 
eigen producten. Het bedrijf benaderde 
Royaan twee jaar geleden op eigen initiatief. 
Bakker: “We maakten toen de afspraak dat 
als de productiemonsters goed zouden tes-
ten bij consumenten en klanten, we bereid 
zouden zijn een meerjarenovereenkomst 
aan te gaan.” Dat bleek het geval. Desge-
vraagd zegt Bakker een marktconforme 
prijs te hebben betaald voor de licentie. 

Krokante-korsttechnologie
Wat maakt de krokante-korsttechnologie zo 
bijzonder? Ze zorgt in ieder geval voor een 
aantal voordelen voor ovenproducten: de 
krokante laag, een smakelijke en zachte 
kern, grote hoeveelheden zijn in korte tijd 
makkelijk te bereiden, de snacks zijn ook 
lang krokant te houden (één tot twee uur), 
waardoor minder derving optreedt. Boven-
dien is met de toegepaste technologie een 
keur aan productvariaties mogelijk. De kern 
van de gepatenteerde methode is dat deze 
zorgt voor een goede vochtregulering in het 

Royaan introduceert de nieuwe productlijn ‘Kwekkeboom Oven’ 
die is bereid met een gepatenteerde krokante-korsttechnologie. 
De ovensnacks zijn volgens Royaan niet te onderscheiden van 
frituursnacks. Door toepassing van de nieuwe technologie boort 
Royaan een nog niet bestaande productcategorie aan met een 
keur aan mogelijkheden, denkt CEO Bart Bakker.
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De foodservice krijgt de primeur van snacks met de krokante-korsttechnologie, daarna liggen de producten in 

de supermarkten, aldus Bart Bakker, CEO Royaan.

Crisp Sensation
De krokante-korsttechnologie van Crisp Sensation bestaat zo’n vier jaar. 
Een innovatieve paneerlaag zorgt dat snacks krokant blijven bij bereiding 
in oven of magnetron. Hoewel het bedrijf zich in eerste instantie vooral 
op de bereiding in de magnetron richtte, zag het al snel potentie voor de 
oven. “Door delen van de technologie te gebruiken kunnen we nu ook 
echt krokante producten uit de oven ontwikkelen”, zegt sales director 
Gerrit Dreise. 
De keuze voor Royaan is een bewuste geweest, stelt Dreise. “Wij wer-
ken alleen samen met bedrijven die echt bereid zijn te investeren in inno-
vatie en kwaliteit. Daarom duren onze trajecten langer en vragen we 

meer commitment van de producent. Onze strategie en die van  
Royaan komen volledig overeen; namelijk het maken en ontwikkelen  
van hoogwaardige gepaneerde producten.”
Sinds begin dit jaar is Crisp Sensation actief in de Verenigde  
Staten waar het een technologie toepast om producten van de roller- 
grill krokant te maken. Een volgende innovatie is het knapperig maken 
van koelverse producten. Familiebedrijf Crisp Sensation heeft in  
Zaltbommel een nieuw technologisch centrum gebouwd.
Lees een uitgebreid artikel over de krokante-korsttechnologie in  
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product. Bij bereiding in de oven vormt de 
beheersing van vocht in de producten een 
belangrijk aandachtspunt. De vulling moet 
smeuïg blijven terwijl de korst knapperig 
dient te zijn. 

Technologie in productie
Het kostte Royaan ruim een jaar testen om 
de krokante-korsttechnologie toe te passen 
op de eigen productie. De productie kan nu 
worden opgeschaald en is klaar om breed te 
worden weggezet in de markt. Het kostte 
heel wat energie om de krokante-korsttech-
nologie te implementeren in de fabriek in 
Wijk bij Duurstede. Ook zijn er meerdere 
miljoenen geïnvesteerd in onder andere 
opschaling, commercie, verpakkingsmateri-
alen en productieomgeving. “De productie 
kostte meer tijd dan verwacht”, vertelt Bak-
ker. “We dachten in eerste instantie aan een 
paar maanden, maar dat werd een jaar. Het 
moest allemaal kloppen. Als je een lijnsnel-
heid draait van 100 kilogram product per 
uur of van 1000 kilogram per uur dan ver-
anderen de productieparameters. We heb-
ben al die stappen gefaseerd doorlopen om 
de productkwaliteit optimaal en constant te 
krijgen.” Wat het extra lastig maakte, is dat 
alle productsoorten – kip, kaas, ragout en 
gevulde producten – individueel zijn opge-
schaald. Parameters zoals machine-instel-
lingen, de mengstappen van de ingrediën-
ten en de temperaturen verschillen per  
producttype. Dus dat is steeds opnieuw 

aanpassingen doen in de processing. 
“Ongeveer 80% van het proces staat en 20% 
is aanpassen”, verduidelijkt Bakker, die van 
huis uit levensmiddelentechnoloog is. 

Ragoutproducten
De grootste uitdaging in de productie vorm-
de de ragoutproducten. “De allermoeilijkste 

die er zijn”, ervoer Bakker. “Dat heeft te 
maken met de consistentie van het product: 
de korst met de zachte vulling. In de oven 
moet de binnenkant vloeibaar worden, 
koken bijna, en de korst mag niet scheuren. 
Ik geef het je te doen, maar het is wel gelukt.”
De locatie in Oostzaan produceert ragout-
producten, zoals Van Dobben en 
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Kwekkeboom, voor in de frituur. Dit pro-
ductieproces is een stuk eenvoudiger. “Als je 
in olie bakt, wordt de korst keihard en dat 
gebeurt in de oven niet. Je moet zorgen dat 
het product goed is beschermd en stabiel 
wordt. De buitenkant is al heet terwijl de 
binnenkant koud kan zijn”, gaat Bakker die-
per in op de materie. “Je moet het product 
een bepaalde tijd in de oven geven en hoe 
langer hij daar in ligt, hoe groter de kans op 
scheuren of klappen. De beperking van de 
technologie zit ‘m in het feit dat je veel 
kunt doen op variatie maar niet alles.” 
Royaan testte samen met ovenfabrikanten 
alle bereidingen in grote hoeveelheden en 
in minder optimale omstandigheden. Het 
doel was het checken van de gebruiks-
vriendelijkheid en of de bereiding altijd 
lukte ongeacht de oven.

Vet en ingrediënten
De ovensnacks van Royaan zullen iets min-
der vet zijn dan die uit de frituur. Maar 
onvoldoende om er een voordeel mee te 
claimen. Vet heb je nodig om een product 
lekker te maken en in de basisreceptuur van 
kroketten en bitterballen zit vet. Dan 
bespaar je niet echt veel, vertelt Bakker. 
“Maar ga je straks groente- of visproducten 
produceren, dan ga je wel naar substantieel 
lagere vetniveaus.”
De recepturen voor oven- en frituursnacks 
verschillen. Een Kwekkeboom kroket uit de 
oven is anders dan die uit de olie. Hij kost 
naar verwachting gemiddeld 10% meer. Dat 
komt door de ingrediënten en de technolo-

gie. Zo heeft het paneermeel een aantal 
bewerkingen ondergaan en is het gepaten-
teerd. Dit zorgt ervoor dat het vocht in de 
kroket blijft. Op de batter, het eiwitlaagje 
om de kroket, rust ook patent. Deze bevat 
speciale ingrediënten om ervoor te zorgen 
dat het product stabiel blijft in de oven. Het 
voorkomt scheuren, de migratie van vocht 
en uitdroging, zodat de snack krokant blijft. 

Innovatieve snacks
In de slipstream van de implementatie van 
de krokante-korsttechnologie ontwikkelde 
Royaan een aantal innovatieve snacks: 
Kaashapjes met een vulling van cheddar, 
Kiphapjes, Kiphapjes Saté, Kiphapjes Kerrie 
(kerrievulling) en Kiphapjes Italiaans (vul-
ling tomatensaus en Italiaanse kruiden).  
De uitdaging bij de ontwikkeling was om de 
saus precies in het midden te krijgen, terwijl 
de productie op volle toeren draait. “Als de 
saus niet in het midden zit, krijg je een 
instabiel product dus dat luistert nauw.”
In de retail brengt Royaan de diepgevroren 
en gepaneerde snacks op de markt in luxe 
stazakken van zilverfolie, zoals bij soepen al 
veel gebeurt. Dit om het premiumaspect 

van de ‘Kwekkeboom Oven’-reeks te bena-
drukken. Royaan heeft inmiddels speciale 
verpakkingsmachines en folies besteld. In 
het najaar verschijnen de ovensnacks in de 
supermarkt, maar de foodservice krijgt de 
primeur.  
Slechts één derde van de foodservicelocaties 
frituurt, twee derde dus (nog) niet. Dat 
heeft te maken met het ontbreken van ver-
gunningen of afzuiginstallaties. Bakker licht 
toe: “Wij bieden deze meerderheid dus een 
alternatief. Dat betekent voor de foodser-
vice nieuwe omzetkansen en het gaat ons 
als bedrijf helpen om Kwekkeboom groot  
te maken in de foodservice.”  
 
Kwekkeboom
Royaan koos er bewust voor de ovenpro-
ductlijn onder het Kwekkeboom-merk te 
schuiven. “Om deze investeringen terug  
te verdienen moet je het onder een merk 
brengen. Anders wordt er onvoldoende 
waarde gecreëerd om het terug te verdie-

nen. Het is een klassieke 
merkintroductie met een 
echte technologie en een 
Unique Selling Proposition 
(USP) die competitief 
voordeel biedt.”
De snackproducent voert 
overleg met eindverbrui-
kers in de foodservice en 

een aantal verkopen de producten al. Zo 
loopt er een pilot bij Pathé en verkoopt 
Corendon ovenkroketten aan boord. Ook 
op horecalocaties van HMS Host op lucht-
haven Schiphol zijn ze verkrijgbaar. Bakker: 
“Uit veiligheidsoverwegingen mogen ze 
daar maar op een paar plekken frituren. 
Maar met ovens kunnen ze op meerdere 
plekken worden verkocht.” In eerste instan-
tie zal Royaan zo’n duizend ton ovensnacks 
produceren. Qua marketing haalt Royaan 
alles uit de kast om het product te laten sla-
gen. Er zal veel worden gesampled en aan 
het eind van het jaar komt er voor het eerst 
in Royaans historie een tv-commercial. 

• MAURICE DE JONG • 

‘De snacks uit de oven zijn  
krokant en de smaak is 
goed’ 

Gevulde ovensnacks met de gepatenteerde krokante-korsttechnologie.
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