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INNOVATIE DOOR TECHNOLOGIE

INGREDIËNT & PRODUCT

Revolutie in  
traditioneel product
Yoghurt-innovatie van FrieslandCampina

Nederlanders eten na de Turken de meeste yoghurt ter wereld. 
In 95% van de huishoudens staat wel een pak van dit basis- 
product in de koelkast. Veel mensen denken dat zo’n beetje  
alle yoghurt hetzelfde smaakt. FrieslandCampina wilde laten 
zien dat dit niet zo is. In anderhalf jaar tijd ontwikkelde het  
concern een product dat milder, romiger en langer houdbaar 
is dan reguliere yoghurt.

Senior product developer Sjef van den 
Hoven die al enkele decennia voor Fries-
landCampina werkt, kan zijn trots nauwe-
lijks verhullen: dit is echt een revolutie in 
een traditioneel product. Hij heeft het over 
yoghurt, een product dat Nederlanders  
zien als een eenvoudig basisproduct net als 
brood en melk. De meesten proeven nau-
welijks verschil tussen de ene en de andere 
yoghurt. FrieslandCampina wilde daar als 
Nederlands leidende zuivelbedrijf graag 
verandering in brengen. 

Yoghurtculturen
In 2009 begon FrieslandCampina met de 
ontwikkeling van een mildere yoghurt, 
waarbij de focus lag op de magere variant. 
Yoghurt bestaat uit melk en bevat culturen 
van melkzuurbacteriën die het product zijn 
zure smaak geven. De opdracht luidde om 
de doorzuring te stoppen. “We gingen op 
zoek naar melkzuurstammen- en culturen 
die stopten op een bepaalde zuurtegraad 
zodat je ook bij het afvullen een product 
overhoudt dat mild blijft”, geeft Van den 
Hoven uitleg. De Warenwet schrijft voor dat 

in yoghurt Streptococcus Termofilus en Lac-
tobacillus Bulgaricus horen te zitten. Maar 
binnen deze bacteriesoorten komen veel 
stammen voor met ieder net weer andere 
eigenschappen. Samen met een leverancier 
van cultures ging FrieslandCampina aan de 
slag om de juiste combinaties te vinden. Hoe 
gaat dat in zijn werk? Van den Hoven: “Zij 
komen met voorstellen voor hypotheses die 
wij op labschaal gaan testen. Een speciaal 
getraind sensorisch panel beoordeelt de 
smaak op onder andere mildheid.”

Eiwitten
Als eenmaal de juiste smaak is bereikt, 
komt nog een ander aspect om de hoek kij-
ken: romigheid. Die zit in de eigenschappen 
van de yoghurtcultuur maar ook in de 
samenstelling van de melk. De melkeiwitten 
beïnvloeden voor een groot deel de romig-
heid van de yoghurt. Net als in melkzuur-
bacteriën is er ook variatie in eiwitten. 
Daarom werd de afdeling Ingredients 
betrokken bij de productontwikkeling. De 
divisie ging aan de slag om de juiste samen-
stelling van melkeiwitten te vinden, wat 
neerkomt op de juiste verhouding wei-  
en caseïne-eiwitten.
FrieslandCampina had als doel om een mil-
de en romige yoghurt te ontwikkelen, maar 
als het even kon, wilde het ook een einde 
maken aan de serumvorming. Die treedt op 
als het product tegen de houdbaarheids- 
datum aan zit. De yoghurt is dan nog steeds 
veilig te consumeren, maar wordt minder 

FrieslandCampina 

maakt zijn magere 

yoghurt romiger,  

milder en langer 

houdbaar.
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lekker. Door de toepassing van melkeiwit-
ten wist FrieslandCampina de zuivel onge-
voelig voor serumvorming te maken. Het 
yoghurtnetwerk blijft  intact omdat deze 
niet uitzakt. Zo wordt serumvorming voor-
komen. “De yoghurt zuurt niet door en zakt 
niet uit. Door die combinatie is er een lan-
gere houdbaarheid. In feite is alle yoghurt 
in microbiologische zin lang houdbaar, 
maar vanwege doorzuring en serumvor-
ming wordt deze wel ongenietbaar. Het 
krijgt een soort azijnsmaak”, zegt Van den 
Hoven. Volgens FrieslandCampina is het 
vernieuwde product vier tot vijf dagen 
langer houdbaar dan standaardyoghurt. 

Verandering productieproces
De veranderde samenstelling van de yog-
hurt heeft  implicaties voor het productie-
proces. Zo is het niet meer mogelijk om de 
yoghurt op een gestandaardiseerde manier 
in een tank glad te roeren. Dit behoeft  een 
andere mechanische behandeling die buiten 
de tank gebeurt. Tussen de tank en buizen-
koeler liet FrieslandCampina een applicatie 
bouwen die een combinatie vormt van 
pompen, kleppen en andere functionalitei-
ten die de zuivel glad maken. “Je moet een 
heel nieuw soft wareprogramma schrijven 
om ervoor te zorgen dat de pompen 
dezelfde performance geven”, zegt Van den 
Hoven. De applicatie vergde een investering 
van tonnen, is het enige wat FrieslandCam-
pina kwijt wilde. De nieuwe receptuur biedt 
praktische voordelen. In het traditionele 
productieproces duurt de fermentatie (van 
melk naar yoghurt, red.) acht tot veertien 
uur. Daarna dient alle yoghurt zo snel 
mogelijk te worden afgevuld. Lukt dit niet 
op tijd, dan vergroot dit de kans op door-
zuring. Van den Hoven: “Door onze nieuwe 
yoghurtculturen kun je ook een paar uur 
later afvullen, zonder dat dit ten koste gaat 
van de kwaliteit.” Hierdoor daalt de verspil-
ling van 1 tot 2% per jaar naar 0%. 

Veel proefproducties
FrieslandCampina begon het innovatie-
traject met magere yoghurt maar past 

inmiddels dezelfde techniek toe op alle yog-
hurts. “Het is hier en daar alleen een beetje 
fi netunen. Je hebt het dan over andere dose-
ringen ingrediënten, het glad maken van de 
yoghurt gebeurt iets anders en je werkt met 
andere parameters”, zegt de senior product 
developer.
In de anderhalf jaar dat het innovatieproces 
duurde, draaide FrieslandCampina dertig 
proefproducties van 10.000 liter magere 
yoghurt. Voor de andere varianten waren 
nog eens drie proefproducties nodig. Van 
den Hoven heeft  zoveel proefproducties in 
zijn loopbaan nog niet meegemaakt, maar 
dit is dan ook een revolutionaire ontwikke-
ling. De bij de proeven gebruikte yoghurt 
paste het zuivelbedrijf daarna gewoon weer 
toe in zijn processtromen.
FrieslandCampina blijft  speuren naar ver-
beteringen in het productieproces. Het 
afvulproces kan beter zodat er zo min 
mogelijk yoghurtstructuur verloren gaat, 
aldus een kritische Van den Hoven. 
“Binnen dit proces streven we naar zo 

min mogelijk afschuifk racht om zo de vis-
cositeit van tank tot verpakking optimaal 
te houden.”

Vermarkten yoghurt
De vraag is hoe de toegevoegde waarde van 
de innovatie duidelijk te maken aan de con-
sument? Een lastige opgave, erkent port-
foliodirecteur yoghurts & desserts Neder-
land Th omas Gribnau. “We willen vooral 
via smaak communiceren. Laten zien dat 
onze yoghurt lekkerder is.” Gribnau wil dit 
doen via (online) advertenties, tijdschrift en, 
winkelpromoties en evenementen zoals de 
boerderijdagen.
Bovendien kan yoghurt meevaren op de 
wereldwijde gezondheidstrend. De yoghurt-
markt groeit nog altijd met 2 tot 3%. Grib-
nau gelooft  dat consumenten best €0,99 
neer willen tellen voor een pak Campina 
Magere Yoghurt. “Je proeft  dit verschil echt 
terug.” 

• MAURICE DE JONG •

Productieproces yoghurt

 Aan de melk wordt melkeiwit 
toegevoegd om de yoghurt 
dikker en romiger te maken.

1

 De yoghurtculturen 
(0,0001% van het totaal 
en 0,7% melkeiwit, red.) 
worden toegevoegd, 
waarna het fermentatie-
proces begint dat zo’n 8 
tot 14 uur duurt.

5
 Daarna wordt de melk afge-
koeld tot 30-45 graden Celsius.
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De melk wordt gepasteuriseerd tot 90-95 graden Celsius.
3

Na het koelen wordt de yoghurt afgevuld in pakken.
7

 Alle bestanddelen in de 
melk worden gemengd 
(homogeniseren).

2

  Nu wordt de yoghurt glad 
gemaakt door te roeren of 
te zeven (structureren).
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