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Genomineerden 
Food Valley Award

De Nederlandse agrifoodsector is bijzonder 
innovatief. De inzendingen voor de Food 
Valley Award 2015 zijn daarvan het bewijs. 
Leo den Hartog, juryvoorzitter en directeur 
R&D bij Nutreco en buitengewoon hoog-
leraar aan de Wageningen UR: “Het aantal 

Tweedaagse Food Valley Expo 

De biobased koffiecapsules van Koffiebranderij Peeze, het 
schone broeiproces van Marel Stork Poultry Processing om 
pluimvee te ontdoen van veren en Pectcofs technologie 
om pectine uit de pulp van koffiebessen te extraheren, zijn 
genomineerd voor de Food Valley Award 2015. Tijdens de  
tweedaagse Food Valley Expo Wageningen Campus maakt  
de onafhankelijke vakjury de winnaar bekend. 

Niveau ingezonden innovaties agrifoodprijs hoog

agrifood-, feed- en hortisector. De inzendin-
gen worden beoordeeld op innovativiteit, 
economische haalbaarheid en samenwer-
king. De award staat bekend als een van  
de belangrijkste onderscheidingen in de  
Nederlandse agrifoodsector en wordt voor 
de elfde maal uitgereikt. 

Schoon broeiproces 
Marel Stork Poultry Processing ontwikkelde 
een nieuw systeem om pluimvee te ontdoen 
van veren, de AeroScalder. Daarmee is tot 
75 procent water te besparen en 50 procent 
energie te reduceren. De AeroScalder maakt 
gebruik van een nieuwe technologie waar- 

inzendingen voor de Food Valley Award  
is dit jaar groot en de jury was aangenaam 
verrast door het niveau. De inzendingen 
zijn bovendien heel divers.”
De Food Valley Award is de jaarlijkse prijs 
voor de beste innovatie in de Nederlandse 

CONGRES

De Food Valley Expo vindt plaats op 12 en 
13 oktober in Wageningen. De winnaar van 
de Food Valley Award wordt op 13 oktober 
bekendgemaakt. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Maandag 12 oktober: The Tasty and  
Nutritional Future - Science2Business
Gerard Hardeman, director Savoury Ingre-
dients DSM Food Specialties, verzorgt een 
keynote over het thema. Daarnaast gaan 
sprekers uit wetenschap en bedrijfsleven  
in op de volgende onderwerpen:
•  Salt reduction in food - Innovations for 

health; 

• GI functioning in animal & human health;
•  Agro- and horticulture for product quality 

and health;
• Hightechsystems in food.

Dinsdag 13 oktober:  
Global challenges. Smart solutions - 
Business2Business
Onder meer de volgende onderwerpen:
•  New Crops and City Pharming; 

Arjen van Tunen, ceo KeyGene, 
Gus van der Feltz, global director City 
Farming Philips Horticulture

•  How innovation in Dutch dairy nutrition 
has built a global business; 

Roelof Joosten, ceo Koninklijke Friesland-
Campina

•  Will the Netherlands retain its position as 
agrifood power house?

  Constantijn van Oranje-Nassau, StartUp     
  Delta.

Op de beursvloer presenteren innovatieve 
bedrijven hun producten. In verschillende 
workshops gaan experts in op de nieuwste 
ontwikkelingen. Enterprise Europe Network 
(EEN) Nederland verzorgt een match-
making event. 

Meer informatie: www.foodvalleyexpo.com
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De capsules zijn van biobased composteerbaar materiaal.

bij het product in contact wordt gebracht 
met vochtige hete lucht. Het broeimedium 
wordt in een aparte ruimte voorbereid en 
vervolgens in de proces r uimte op de ge-
vederde producten geblazen. Hangend aan 
een transportbaan, passeren de producten 
automatisch de  gerichte uitblaasmonden. 
Het broei medium wordt gerecirculeerd en 
opnieuw geconditioneerd. Zo ontstaat een 
gesloten en beheersbaar proces. 
De kwaliteit van het eindproduct is hoger 
bij de AeroScalder. Daarnaast vindt er  
geen ver vuiling plaats zoals bij dompel-
broeiing in gebruikt water. Het proces is 
stabiel, zodat de bewerking van het eerste 
en laatste product identiek is. Bovendien is  
de geuremissie aanzienlijk lager. Inmiddels 
zijn de eerste systemen geïnstalleerd bij  
diverse pluimveeslachterijen wereldwijd.

Pectine uit pulp koffiebessen
Met de innovatieve technologie van Pectcof 
kunnen uit afval van koffiebessen waarde-
volle grondstoffen worden gewonnen. Een 
ervan is het pectine Dutch Gum. Dit ingre-

diënt kan worden toegepast als emulgator 
in onder andere frisdranken en yoghurts  
of als vetvervanger in verschillende voe-
dingsmiddelen. Het is een goed alternatief 
voor Arabische gom, een duur ingrediënt 
waarvan de beschikbaarheid onzeker  
wordt. 
Na de koffieteelt worden de bonen en pulp 
van koffiebessen gescheiden. Iedere kilo  
bonen levert een kilo pulp op. Wereldwijd 
gaat het jaarlijks om 20 miljoen kilo rest-
materiaal. Naar verwachting nemen de 
reststromen uit de koffiesector de komende 
jaren toe omdat de koffieconsumptie in op-
komende economieën snel stijgt. Pectcof 
ontwikkelde de technologie samen met  

Wageningen UR en andere partijen. De 
productie van pectine is de eerste stap. Er 
zijn echter meer ingrediënten te winnen. 
Zo bevat de pulp ook cellulose, dat kan  
worden gebruikt als biobrandstof, en fruit-
suikers die geschikt zijn voor de voedings-
industrie. Koffiepulp is bovendien rijk aan 
antioxidanten en aan een rood pigment.  
Inmiddels heeft een aantal levensmiddelen-
bedrijven na de eerste monsters interesse  
getoond in de pectine Dutch Gum.

‘ Koffiecapsule kan na 
gebruik bij groenafval’

Biobased koffiecapsules
Koffiebranderij Peeze uit Arnhem ontwik-
kelde samen met een innovatiepartner een 
duurzaam alternatief voor Nespresso- 
koffiecapsules. De nieuwe capsules en de 
 afdichtfolie zijn van polymelkzuur (poly-
lactic acid, PLA), een biobased composteer-
baar materiaal. De capsules zijn gevuld met 
klimaatneutrale, biologische fairtradekoffie 
van Arabica-koffiebonen.
Voor deze toepassing was het nodig om het 
PLA door te ontwikkelen, zodat de capsules 
in de machine met heet water blijven func-
tioneren en de folie onder waterdruk in de 
machine op de juiste manier perforeert. Een 
andere uitdaging was de zuurstofdichtheid 

van de capsule te garan-
deren, zodat de koffie 
zijn bijzondere smaak 
behoudt. Een aantal 
partijen heeft nauw  
samengewerkt en bij  
de ontwikkeling moest 

rekening worden gehouden met een groot 
aantal patenten. De capsule kan na gebruik 
bij het groenafval. De capsule springt in op 
de snelgroeiende markt voor koffiecapsules 
en het toenemende afval probleem. Dit jaar 
is de eerste productie  run gedraaid en zijn 
de eerste klanten uitgeleverd. 

• FLORENTINE JAGERS OP AKKERHUIS •

F. Jagers op Akkerhuis, tekstschrijver, Food Valley;   

voor informatie: Ilse Dulk, Ilse.Dulk@foodvalley.nl

Het schone broeiproces ontdoet pluimvee van zijn veren.

Een nieuwe technologie extraheert pectine uit de pulp van  

koffiebessen.


