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Tweede huid voor 
premiumverswaren
Doorbraak skinverpakking laat op zich wachten

Luxe verswaren worden steeds vaker verpakt in skinverpak- 
kingen. Ze bieden een premiumuitstraling, gebruikersgemak, 
besparen ruimte in het schap, drukken logistieke kosten, 
gebruiken minder verpakkingsmateriaal en verhogen de ver-
koop. Toch houden Nederlandse supermarkten de boot af, want 
de consument is nog niet met deze verpakkingsvorm vertrouwd.

In Groot-Brittannië zijn er succesverhalen 
van supermarkten die hun verkoop van 
luxe vlees, zoals lamsbouten, bijna wisten te 
verdubbelen door skinpackpresentaties. In 
strakke folie verpakt, geïntegreerd met de 
schaal, zien producten er attractief uit. 
Neem de rollade met bovenop een takje 
rozemarijn en wat veenbesjes die fraai 
boven een zwarte tray uitsteekt. Dat oogt 
heel wat aantrekkelijker dan een begaste 
flowverpakking met een vochtabsorberende 
inlegger. Product plus decoraties liggen ste-

vig verankerd in de folie en er is nauwelijks 
ruimte voor uittredend vocht. Supermark-
ten kunnen het vlees dus ook hangend of 
schuin presenteren. Bij transport hoeven 
verpakkingen niet horizontaal te liggen.
Door een houdbaarheid van drie tot vier 
weken is het risico op derving bij skinver-
pakkingen duidelijk lager dan bij regulier 
verpakt vlees. Er is ook minder verpak-
kingsmateriaal nodig. Tot wel 30% minder 
claimen leveranciers, wat de verpakking 
duurzamer maakt. Dan is er de gebruiks- 

gemakfactor: een rollade kan met verpak-
king op schaal zo in de magnetron worden 
bereid. Ondanks alle voordelen die skinver-
pakkingen bieden, beperkt de toepassing in 
Nederland zich vooral tot luxe seizoenspro-
ducten als wild. Supermarkten zijn afwach-
tend. Consumenten zijn dit soort verpak-
kingen niet gewend. De vrees is dat ze skin-
verpakt vlees links laten liggen en hun 
boodschappen bij de concurrent gaan doen. 
Ook is de skinverpakking iets duurder. 
Materiaaltechnisch zijn de kosten vergelijk-
baar, maar er zijn wat aanpassingen nodig 
aan bestaande verpakkingsmachines. De 
verwachting is wel dat het aantal skinver-
pakte producten in Nederland de komende 
jaren geleidelijk zal groeien. 

Innovatie
Er zijn diverse aanbieders van skinverpak-
kingen. Van de materiaalleveranciers is 
Cryovac, onderdeel van Sealed Air, de 
grootste. Dit voorjaar won het Dar- 
fresh-concept tijdens Interpack een Pack- 
TheFuture-award 2014. Het verpakkings-
systeem voor onder meer vis, vers vlees en 
vleeswaren minimaliseert folieverlies bij 
een hoge productiviteit. De innovatie was 
een een-tweetje met Italiaanse verpakkings-
fabrikant Mondini. Een geperforeerde, 
gebruiksklare tray en Darfresh-folie sluiten 

Darfresh-verpakking met als extra  

bescherming peelable bovenfolie. 
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‘ Bij gebrek aan zuurstof 
wordt vlees in skin
verpakkingen paars’

uiterst nauw op het te verpakken product 
aan. Daardoor is er nauwelijks snijafval na 
het sealen. Per saldo is volgens Sealed Air 
30% minder verpakkingsvolume nodig ten 
opzichte van MAP-verpakkingen. Daarbij 
verhogen in de machine geïntegreerde 
vacuümkleppen de verpakkingssnelheid 
met 40%. Deze verpakking is geschikt voor 
verhitten onder vacuüm en hogedrukpas-
teurisatie. Het resultaat is een nagenoeg 

naadloze presentatie van vleesproducten. 
Het topweb van de folie is zo transparant, 
dat het bijna lijkt of het product onverpakt 
is. Dat ziet er mooi uit bij boven de schaal 
uitstekende producten. In dit strakke ver-
pakkingshuis is er vrijwel geen ruimte voor 
uittredend vocht. Dat remt ook de groei van 
micro-organismen. Verder is de verpakking 
peelable vanuit een hoek, dus eenvoudig te 
openen. 

Paars vlees!
Hoe mooi de verpak-
king ook is, zeker bij 
rood vlees zullen er 
verkleuringen optre-
den. Bij gebrek aan 
zuurstof wordt vlees in 
skinverpakkingen paars. Dit is deels te 
ondervangen door de kleurkeuze van de 
schaal, het opleggen van kruiden en/of een 
opdruk. Nederlandse supermarkten vrezen 
dat de kleur klanten afschrikt. Hier hebben 
ze een punt. De consument is gewend aan 
kersenrood vlees. MAP-verpakkingen met 
hun overmaat aan zuurstof houden de kleur 
de eerste dagen na verpakken aardig op 
peil. De consument zal dus bij introductie 
van vleesproducten in skin, zoals steaks, 
goed voorgelicht moeten worden over 
waarom het vlees er anders uitziet. Nadruk 
kan liggen op de voordelen. Die zijn evi-
dent: langer houdbaar, geen geurtjes, geen 
lekkende verpakkingen, ruimtebesparing en 
handiger in de bereiding. 

Vol- of semi-automaat?
De laatste jaren hebben machinebouwers, 
waaronder Mondini, skinpackmachines op 
de markt gebracht of modules ontwikkeld 
om met bestaande apparatuur te kunnen 
skinverpakken. Al tijdens de Anuga Food-
tec in 2009 presenteerde Reepack, in Neder-
land vertegenwoordigd door Dijkstra Ver-
eenigde, een topsealer die tevens kan skin-
packen. Om paarsverkleuring tegen te gaan, 
begast deze machine het product licht. 
Hierdoor zuigt de verpakking zich ook niet 
vast aan het product. Met de Reeflex 150 

skin is omzetten van topsealen naar skin-
packen een kwestie van aanpassing van de 
verpakkingsfilm en formaatdelen. Dit kost 
een half uur. Ultrapak in Dronten heeft de 
TraySkin van Sealpac voor skinverpakken. 
Dit concept kan op alle schalensluitmachi-
nes van de A-serie toegepast worden en op 
de RE-serie dieptrekmachines. Kort geleden 
lanceerde Multivac het compacte skinver-
pakkingssysteem R175 CD. Dit is ontwik-

keld voor bedrijven met kleinere volumes 
voor wie highspeedlijnen niet rendabel zijn. 
Met deze machine krijgen producenten toe-
gang tot Cryovacs Darfresh-concept. Skin-
verpakkingsmachines voor beperkte volu-
mes worden aangeboden door het Belgische 
Deca technic. In het pakket zit de Reetray 
25 skin, een mobiele, semi-automatische 
MAP-schalensluiter met skin-procedé. 
Kortom, een ruime keuze. Wat dat betreft 
staat niets het skinverpakken in Nederland 
in de weg, of het nu gaat om hoge doorvoer 
of beperkte charges. 

• VINCENT HENTZEPETER •

V. Hentzepeter is freelance journalist

Strak trekken  
Skinverpakken maakt gebruik van een 
krimpvacuümverpakking. Vacuümfolie wordt 
verwarmd uitgetrokken en in deze toestand 
afgekoeld en tot zakken verwerkt. Vlees of 
andere verswaren worden verpakt in de 
vacuümzak, waarbij sealnaden nauw langs 
het vlees en de schaal aansluiten. Hierna 
gaat het verpakte vlees een heteluchttunnel 
of warmwaterbad in. Het georiënteerde folie 
ontspant zich en trekt strak om het product 
heen. Alternatief is het verwarmen van de 
bovenfolie onder vacuümcondities tegen 
een bolling. De folie wordt om het product 
gedrapeerd en met schaal en al verzegeld. 
Hierdoor is de sealnaad haast niet te zien. 
Er worden voor skinverpakken diverse 
meerlaagse barrièrefolies geleverd om zuur-
stof buiten te sluiten. Er zijn ook folies op de 
markt die bestaan uit een zuurstofondoorla-
tende boven- en zuurstofdoorlatende onder-
laag. Laatste wordt er vlak voor de presen-
tatie in het koelvak afgetrokken om het vlees 
op kleur te laten komen. Skinverpakkingen 
zijn breed toepasbaar: verse en bereide 
vleesproducten, kaas en wild tot gevogelte, 
vis en schaaldieren, en maaltijden. 

 Tapas in klassieke skinverpakking, kan zo in de magnetron.

 Skin-verpakt vlees in tray.
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