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Accent op  
hygiënisch werken
Breed aanbod op vakbeurs FoodTech in Rosmalen

FoodTech, de vakbeurs die op 15 en 16 mei plaatsvond in    
autotron rosmalen, bracht oplossingen voor efficiënt en veilig 
produceren in de voedingsmiddelenindustrie. aansluitend bij de 
eisen van de foodsector was er ruime aandacht voor hygiënisch 
werken.

‘front loaded’ en uitgevoerd met een dubbel 
mechanisch seal van over de gehele pom-
penrange slechts één maat. 

Efficiënt en hygiënisch snijden
Diacarb (www.diacarb.nl) heeft de New 
Wave en Hyper Wave-slijptechniek ontwik-
keld en voert daarmee messen uit die wor-
den geleverd voor een scala aan snijtoepas-
singen in productie. “Het mes is op het snij-
vlak hol geslepen. Het snijdt met minder 
wrijving en een lagere zijwaartse druk is 
voldoende”, legde René Wouders uit. Hier-
door treedt er minder ‘uitbrokkeling’ en 
stofvorming op. “Bovendien is het drie keer 
langer te gebruiken alvorens slijpen nodig 
is.” De Hyper Wave-technologie is voor    

cirkelmessen. 
Naast het leveren van de messen 
verzorgt Diacarb het slijpwerk 
via een haal- en brengservice. 
“Kenmerkend voor de messen 
die in de food worden gebruikt, 
is dat naast efficiency hygiëne en 

voedselveiligheid steeds punt van aandacht 
zijn”, aldus Wouders.

Antimicrobiële coating titaniumoxide
Een al langer bekende stof met E-nummer 
(E 171) die als ‘witmaker’ in tal van voe-
dingsmiddelen wordt gebruikt, is de werkza-
me stof in de nieuwe antimicrobiële coating 
Environ-X van ProduSafe (www.produsafe.
com). Het gaat om titaniumdioxide, waar-

Het aanbod op FoodTech was breed. Dien-
sten en producten voor borging van de 
(microbiologische) veiligheid en kwaliteit, 
componenten en pompen (beide ook in 
hygiënische uitvoeringen), verpakkingen, 
apparatuur en gassen voor verpakken, ana-
lyse- en inspectie-apparatuur, procesinstal-
laties of onderdelen daarvan en meer. Het 
compacte beursconcept, met gelijksoortige 
aanbieders samengebracht op bijvoorbeeld 
het LAB plein en technologie-
innovaties geconcentreerd op 
het Kennisplein, maakte dat de 
beursbezoeker snel een over-
zicht had.
Standhouders gaven aan dat zij 
in de foodindustrie ook in deze 
tijd goede zaken doen. Voor de beurs had-
den zij meer belangstelling verwacht, maar 
de meesten toonden zich tevreden over de 
kwaliteit van de bezoeker. 

EHEDG-gecertificeerde pompen
“Deze ZP3 pomp heeft het EHEDG-certifi-
caat zonder dat er concessies zijn gedaan 
aan de pompeigenschappen”, vertelde Dirk 
Jan Elmendorp, directeur van Delta-P 

(www.info-delta-p.nl) over de nieuwe draai/
zuigerpomp die hij toonde. Kenmerk van 
de hygiënische pomp is dat de seals aan de 
voorzijde zijn geplaatst. Dit voorkomt dode 
ruimte. Daarnaast is er een reinigingsnozzle 
ingebracht. “En belangrijk is dat de pomp 
‘drainable’ is”, voegde Elmendorp toe. De 
pomp is te gebruiken voor visceuze vloei-
stoffen als sauzen, yoghurt en sappen, en is 
ook geschikt voor dunne vloeistoffen met 

deeltjes erin. Voorbeeld is rijstepap, waarbij 
door de werking van de pomp de rijstdeel-
tjes niet beschadigen.
Ook nieuw en eveneens EHEDG-gecertifi-
ceerd was de centrifugaalpomp die Delta-P 
tentoonstelde. “Een robuuste pomp”, 
omschreef Elmendorp, “die een hoge effici-
ency geeft. Een pomp moet een vacuüm-
installatie aankunnen”, gaf hij als voorbeeld 
van een toepassing. De nieuwe pomp is 

‘ De toepassing van  
titaniumdioxide (E 171)  
als desinfectant is nieuw’
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ilvo heeft in melle 

apparatuur op pilot-

schaal voor alle sectoren 

van de voedingsmidde-

lenindustrie.

lets toonde op de stand 

onder meer een kratten-

wasser, een robuuste 

unit met een lange 

levensduur.

De nieuwe centrifugaalpomp die Delta-P op 

de stand liet zien, is ‘frontloaded’.

De messen van 

Diacarb zijn er in 

alle soorten, maar 

ook in uitvoerin-

gen, zoals roest-

vaststaal voor de 

groentenverwer-

king en geteflo-

neerde snijmes-

sen voor de     

productie van 

snoepgoed.

ook vmT was met een stand aanwezig 

op FoodTech. het kennisplein bracht informatie over 

innovatieve technologieën.



034

Technologie & Techniek vmT   .   7 juni 2013   .   nr 12

vakbeurs

Condensaat hergebruiken

“Condensaat wordt weinig hergebruikt. 
Jammer. Het heeft een lage geleidbaarheid 
en hardheid en een hoge temperatuur.” 
Pereboom van Veolia (www.veoliawaterst.
nl) vestigde de aandacht op de mogelijk-
heden van condensaatbehandeling. De 

beperking in het 
gebruik, die ligt in 
het feit dat conden-
saat organische stof 
bevat, heeft Veolia 
ondervangen met 
een combinatie van 
technologieën. De 
eerste stap is de 
BiopROtector, een 
biologisch proces 
waarbij organisch 
materiaal wordt ver-
wijderd. Vervolgens 
wordt het water 
behandeld in een 

ultrafiltratie- en omgekeerde osmose- 
installatie. Het condensaat is vervolgens 
zelfs te gebruiken voor CIP en als  
ketelvoedingwater.
Voor afvalwaterstromen met een hoge vuil-
last, presenteerde Veolia Memthane. Deze 
anaerobe membraanbioreactor verwijdert 
COD voor 98%, waar ‘reguliere’ anaerobe 
installaties tot 85 of 90% komen. “Toepas-
singen liggen bijvoorbeeld bij distilleerderij-
en of het afvalwater van zuivelbedrijven die 
zure wei produceren”, vertelde de Veolia-
man van business development.

veolia heeft een nieuw anaeroob  

systeem voor afvalwaterstromen  

met een hoge vuillast.

van de toepassing als desinfectant nieuw is, 
vertelde directeur Erik Wesselink. Het anti-
microbiële effect van titaniumoxide ontstaat 
onder invloed van UV-straling. Licht is dus 
nodig voor de werking en wel minimaal elke 
vier weken. Dan namelijk start de fotokataly-
tische reactie. De celwand van micro-orga-
nismen wordt afgebroken en het co-enzym 
A wordt geïnactiveerd. Een aanvullend indi-
rect effect is er doordat titaniumdioxide 
water splitst en er onder meer actieve radica-
len en waterstofperoxide ontstaan. “De orga-
nische resten van micro-organismen worden 
geoxideerd, waardoor er geen voedings-
bodem achterblijft”, voegt Wesselink toe. 
“Daardoor is er minder desinfectant nodig.”
Environ-X bevat nanodeeltjes titaniumdioxi-
de met een grootte van 6 µm. Opgelost in 
water kunnen deze eenvoudig als een coating 
worden aangebracht op tegels, staal en hout. 
De coating bindt zich dermate sterk aan het 
oppervlak dat reinigen onder hoge druk en 
met schoonmaakmiddelen gewoon mogelijk 
is. “Het is zelfs bestand tegen temperaturen 
tot 400°C”, aldus Wesselink. “En de coating 
blijft minimaal drie tot zelfs zes jaar effectief 
als het oppervlak niet te zwaar wordt belast.”
Environ-X is geregistreerd door het RIVM. 
De eerste toepassers zijn er al. Wesselink ver-
telde dat foodbedrijven het gebruiken in 
kleedkamers en op liftdeuren om kruis-
besmetting te voorkomen. Ook is het op   
airconditioningsyste-
men aangebracht 
tegen schimmelgroei. 
“Het biedt aanvullen-
de bescherming in 
kritische ruimten op 
hygiënemaatregelen, 
maar komt er niet voor in de plaats”, plaatste 
hij de werking nadrukkelijk in perspectief.

Innovatieve technologieën
Op het Kennisplein, georganiseerd in nau-
we samenwerking met Top BV, waren 
technologische innovaties van de afgelo-
pen jaren te zien. Het aanbod liep uiteen 

van Phytonext voor de extractie van fyto-
chemicaliën en de Sobatech continue deeg-
kneder tot de contactdroger voor groente 
en kruiden LikeFresh. Bodec (www.bodec.
eu) presenteerde de dunne filmdroger 
(ATFD). Het bedrijf heeft recent zijn intrek 
genomen op Food Tech Park Brainport 
Helmond. Daar zijn verschillende – nieuwe 
en bestaande – droog- en scheidingstech-
nologieën naast elkaar te testen en vergelij-
ken. Dit kan op pilot plant-schaal en in de 
proeffabriek met producties tot zo’n 50 
kg/h, vertelde Toine Hultermans, business 
development manager. “We helpen bedrij-
ven mee om producten te ontwikkelen en 
op de markt te zetten. De investering kan de 
klant   uitstellen tot duidelijk is of de markt 
klaar is voor het nieuwe product.”
Ook ILVO (www.foodpilot.be) kan nieuwe 
concepten in de praktijk toetsen voordat 
ze op industriële schaal worden geprodu-
ceerd. Het Belgische instituut uit Melle 
beschikt over een range procesapparatuur 
op pilotschaal. Innovatief noemde Karin 
Verstraete de Refractance Window Dryer 
(van MCD Technologies) voor het drogen 
van uiteenlopende voedingsmiddelen. Het 
is een combinatie van een warmwaterbad 
en een band, waarbij het product als dun 
laagje op de band wordt gedroogd bij 
slechts 70°C. Van het merk Vaculiq 
beschikt ILVO over een fruitpers voor de 

extractie van sappen uit groenten en fruit. 
De M4E is een testunit om      stabiele 
emulsies te bereiden. “Er wordt gebruik 
gemaakt van magnetisme om      
bijvoorbeeld mayonaise te bereiden”, aldus 
Verstraete.

• Carina Grijspaardt-Vink •

De volgende editie van FoodTech  
vindt plaats in Zwolle op 13 en  
14 november 2013. 

‘ De testunit maakt gebruik 
van magnetisme om stabiele 
emulsies te bereiden’


