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THEMA: 
INNOVATIE DOOR TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Dalco verbetert 
vormproces
Stikstofinjectie vermindert vormverlies  
vegetarische producten

Producten die te warm zijn tijdens het vormproces, worden vaak 
slap en zijn bovendien microbiologisch kwetsbaar. Tijd om het 
product in een koelkamer te zetten, is er niet altijd. Producent 
van vlees- en vegetarische producten Dalco in Oss loste dit  
probleem op met een op maat gemaakt temperatuurregel- 
systeem op basis van stikstof tijdens het mengen. 

“We verwerkten steeds meer vegetarische 
producten en om die goed te kunnen vor-
men, moesten we op zoek naar een andere 
manier van koelen”, zegt Stefan van den 
Hanenberg, director Operations bij Dalco. 
“Vlees is terug te koelen door er bevroren 
product doorheen te mengen. Bij vegetari-
sche producten kan dit niet. Ze bestaan 
grotendeels uit droge elementen, zoals soja, 
tarwe en kruiden, waar we ijswater aan toe-
voegen. Dit mengsel heeft een temperatuur 
van ongeveer zeven graden. Om dan snel 
terug te koelen naar de ideale verwerkings-
temperatuur min twee graden, is het bij-
mengen van stikstof een goede oplossing.” 

Aanschaf nieuwe machines
Dalco koos ervoor het Freshline Liquid 
Nitrogen Injection System (LIN-IS) van Air 
Products op zijn nieuwe mengmachines aan 
te sluiten. “We moesten sowieso nieuwe 
mengmachines aanschaffen, dus die zijn 
af-fabriek voorbereid voor de aansluiting 
op LIN-IS”, vertelt Van den Hanenberg. 
Injectiepunten zijn aangebracht voor plaat-

sing van de nozzles, waardoor de stikstof 
wordt toegediend. “De menger is voorzien 
van een afzuigsysteem voor het stikstofgas 
dat voldoet aan de veiligheids- en hygiëne-
voorschriften”, vult Ann Callens aan. Zij is 
foodmanager bij Air Products. Bij de aan-
schaf van de mengmachine is er ook op 
gelet dat de motor krachtig genoeg is. “De 
gekoelde substantie biedt door de stijfheid 
bij het mengen meer weerstand”, weet de 
operations manager.
Naast de installatie op nieuwe mix- en 
mengmachines is het stikstofinjectiesys-
teem overigens ook op bestaande machines 
aan te brengen.

Aansturing
Het nieuwe koelsysteem is vervolgens bij 
Dalco geïnstalleerd. Air Products-specialis-
ten stelden bij de ingebruikname per deeg-
soort de dosering van de hoeveelheid stik-
stof in. Want ieder deeg heeft andere eigen-
schappen. “Een deeg met meer vet heeft 
meer stikstof nodig om te koelen. Bij  
producten die veel water bevatten, is juist 

Stikstofverneveling
Het Freshline LIN-IS systeem maakt 
gebruik van bodeminjectie met stikstof.  
Een nieuwere techniek is de Freshline  
LIN-IS topinjectie. Bij topinjectie wordt  
stikstof boven het mengsel verneveld. Deze 
goedkopere methode, eveneens ontwikkeld 
door Air Products, is vooral geschikt voor 
producten als vettige sauzen die kunnen 
opschuimen. Daarnaast is de techniek toe 
te passen in de uitzonderlijke gevallen dat 
de productie set-up niet geschikt is voor  
het bodeminjectiesysteem.

minder stikstof nodig doordat water de 
temperatuur goed geleidt”, aldus Van den 
Hanenberg.
Hij noemt de aansturing van het systeem 
via het dashboard vrij eenvoudig. “Bij Dalco 
gebeurt de besturing op de machine zelf, 
maar besturing op afstand is ook mogelijk. 
De aansturing op basis van parameters als 
tijd, temperatuur en draaisnelheid zorgt 
ervoor dat het proces nauwkeurig wordt 
beheerst”, legt Callens uit. 

Stikstof of koolzuur
Gebruik van stikstof heeft voordelen ten 
opzichte van koolzuur. Bij koeling met stik-
stof daalt de temperatuur van het product 
sneller, waardoor minder uitdroging 
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‘ Beperking van het  
vormverlies resulteerde  
in 2% besparing’

optreedt. Daarnaast is stikstof een inert gas, 
zodat er geen reactie met het product 
optreedt die de kwaliteit of kleur kan beïn-
vloeden. Voor Dalco was een bijkomend 
voordeel dat het bedrijf al stikstof gebruikte 
om zijn producten in te vriezen. Er was dus 
een stikstoftank aanwezig.
Van den Hanenberg is tevreden over de 
nieuwe koelwijze. Tijdens het mengproces 
ontstaat een homogeen product met een 
egale temperatuur. Hierdoor krijgt het 
vlees- of vegetarische product de juiste tem-
peratuur en textuur om onmiddellijk na het 
mengen gevormd te worden. Het systeem is 
hygiënisch en eenvoudig te bedienen en te 
reinigen doordat het injectiesysteem 
geschikt is voor cleaning-in-place (CIP).

Twee procent besparing
Een belangrijke verbetering voor Dalco is 
bovendien de beperking van het vormver-
lies. Van den Hanenberg: “Doordat het 
product zijn vorm beter behoudt, verspil-
len we minder voedsel. Er blijven minder 
resten op de vormplaat achter dan bij een 
slapper deeg. Dat betekent twee procent 
minder productverlies.” Daarnaast kan 
Dalco nu producten maken die zonder 

koeling met gas niet 
mogelijk zouden zijn. 
Van den Hanenberg: 
“We maken veel 
gevulde producten. 
Het omhulsel bestaat 
daarbij uit twee dun-

ne laagjes, waartussen we de vulling dose-
ren. Als we die lagen niet zouden koelen, 
zouden ze aan elkaar plakken en is vullen 
onmogelijk. Nu kan dat wel.”

• JACQUELINE LAUMANS • 

J. Laumans, Wisse Kommunikatie,  

in samenwerking met Air Products.

De grondstoffen voor vegetarische producten worden gemengd onder  

toevoeging van ijswater. Tegelijkertijd wordt teruggekoeld door stikstofinjectie.

Er ontstaat een veel minder plakkerig deeg dat zich goed laat vormen. 

Gevulde vegetarische producten kunnen nu door Dalco worden gemaakt.Overzicht van de productielijn van Dalco.

Bij Dalco gebeurt de be- 

sturing van de stikstof- 

injectie op de machine 

zelf, maar besturing op 

afstand is ook mogelijk. Het stikstofinjectiesysteem Freshline LIN-IS aangebracht op de mengmachine.
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