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Koud gemaakte 
soep is lekker

met een speciaal koud proces produceert four Seasons food sinds 2009 kant-en-klare 
soep. En met succes. het productievolume groeide het afgelopen jaar met 50%. En dat is ook 
de verwachting voor dit jaar. Door het duurzame koude productieproces, blijft volgens een van 
de bedenkers Diederick Eikelboom, de textuur van de soep steviger en blijft de smaak beter 
behouden.

De ontwikkeling van nieuwe smaken vindt Diederick 

Eikelboom een van de leukste aspecten van zijn baan.

“Bij ons in de fabriek ruik je geen lekkere 
soeplucht”, vertelt Diederick Eikelboom 
trots. Het ontbreken van de soeplucht, 
komt omdat Four Seasons Food de 
ingrediënten koud verwerkt. Dit heeft als 
voordeel dat alle smaakstoffen behouden 

blijven. Ook de textuur van bijvoorbeeld 
de champignons is steviger dan die van 
heet verwerkte soep. De soep wordt in de 
fabriek nabij ’s-Hertogenbosch pas verhit 
nadat het is verpakt. Het proces werd 
bedacht toen Eikelboom nog bij Unilever 

werkzaam was. Bij de multinational was 
het echter moeilijk om zo’n nieuw proces 
te implementeren. “Het kwaliteitssys-
teem was de bottleneck.” Middenin de 
crisis, in 2009, begon Eikelboom voor 
zichzelf. En met succes. Het bedrijf 
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groeide in vijf jaar van twee naar vijfen-
dertig man personeel en is IFS en Skal 
gecertificeerd. De ondernemer herinnert 
zich het hectische begin nog goed. “In de 
ochtend zat ik in de fabriek op de hef-
truck, ’s middags zat ik in Zaandam aan 
tafel om de soep te verkopen.” Nu levert 
het bedrijf soepen en sauzen aan de 
foodservice en retail. In de foodservice 
zijn dat scholen, ziekenhuizen en 
bedrijfsrestaurants. De retail zijn de  
private label merken van de grote  
supermarkten zoals Aldi, Jumbo 
en Albert Heijn.

Productontwikkeling
Ondanks dat het bedrijf is 
gegroeid, is Eikelboom nog 
steeds verantwoordelijk voor 
veel pijlers in het bedrijf. Productont-
wikkeling, technologie en verkoop zijn 
de belangrijkste. Op zijn kantoor ligt het 
foodpairingsboek Smaakvrienden van 
chef-kok Angelique Schmeinck, waaruit 
hij verrassende combinaties haalt voor 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van een 
veganistische bietensoep voor een kleine 
klant (zie kader Verse soep uit de auto-
maat). Van zijn buurman kreeg hij de 
knolselderij uit het groentepakket. Daar-
mee ontwikkelde hij een biologische 
soep voor Albert Heijn toen die om een 

speciale soep vroeg. De ontwikkeling van 
nieuwe smaken vindt Eikelboom een van 
de leukste aspecten van zijn baan. Waar 
mogelijk haalt Eikelboom de groente uit 
de omgeving. Met het proces zijn veel 
meer recepturen mogelijk dan waar de 
supermarkten nu om vragen. “De retail 
wil toch het liefst een kopie van de soep-
smaken die het best verkopen. Sommige 
supermarkten zoals Albert Heijn durven 
met speciale merken zoals Puur&Eerlijk 
of Excellent wel meer.”

Koud proces
De basis van de soep is een nieuw ont-
wikkeld proces. Veel wil Eikelboom er 
niet over vertellen. Wel dat de ingrediën-
ten koud worden verwerkt en pas wor-
den verhit als ze in de verpakking zitten. 
Vooral hoe koude ingrediënten te ver-
werken, is het geheim van de smid. 
Belangrijke aandachtspunten zijn de 
homogeniteit, het verpompen van de 
producten, het effect van enzymen en de 
bacteriologische staat van het product. 

Een medewerker legt de zakken soep klaar 

voor sterilisatie of pasteurisatie. In de testkeuken wordt de soep geproefd.

De soep wordt beregend met heet water in de 

sterilisator.

Kromkommer
Kromkommer is het levenswerk van drie 
jonge vrouwen die voedselverspilling willen 
tegengaan. Volgens schattingen wordt 5 tot 
10% van alle groente en fruit in Nederland 
verspild vanwege hun vorm. Met de smaak 
en kwaliteit van deze groente is niets mis. 
Met het merk Kromkommer willen ze groen-
ten die niet in de supermarkt terecht komen 
vanwege een afwijkende vorm een betere 
bestemming geven. Samen met Four Sea-
sons Food hebben ze een aantal soepen 
ontwikkeld met deze groenten. Tegelijkertijd 
hebben ze gekozen voor veganistische soe-
pen in een duurzame verpakking van alleen 
plastic. De soep wordt verkocht bij WAAR, 
Groos en Buiten.
www.kromkommer.com

Doordat de producten pas worden verhit 
nadat ze zijn verpakt, is de netto hittebe-
handeling veel lager dan bij conventione-
le processen. Een van de eisen die Eikel-
boom aan het nieuwe proces stelde, was 
dat het simpel moest zijn en blijven. “Er 
zijn allerlei technieken om bijvoorbeeld 
de temperatuur snel te verhogen voor een 
snelle verhitting, maar deze brengen weer 
andere problemen met zich mee; bijvoor-
beeld het destabiliseren van emulsies en 
het afbreken van zetmeelverbindin- 

‘ We besparen op  
transportkosten, 
gewicht en voorraad’
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Four Seasons Food is een zusterbedrijf van 
Vendinova. Dit bedrijf ontwikkelde een con-
cept om verse soep via een automaat te 
serveren, de 365 Soup-Server. De soep 
komt van Four Seasons Food, de Soup-
Server van Vendinova. Het concept omvat 
behalve het serveersysteem ook complexe 
software. De soepzak bevat een unieke 
barcode die door de machine wordt afgele-
zen. Het systeem weet dan welke soep de 
komende twaalf uur kan worden uitgeser-
veerd en bij welke temperatuur. Twee afvul-

hoeveelheden kunnen in het systeem wor-
den afgesteld. Afhankelijk van deze maat 
kunnen binnen een minuut tien tot twaalf 
kommen soep worden afgevuld. Met de 
365 Soup is het mogelijk het afval (soep 
die niet meer uitgeserveerd mag worden) 
flink te reduceren. Het bedrijf won verschil-
lende prijzen voor het concept: De MKB 
Innovatie top 100 Award, Horecava prijs 
voor beste innovatie in Equipment en servi-
ces, de Golden Pent Award, De Koks Inno-
vatie Trofee en de Red Dot Award. 

Verse soep uit de automaat

Fo
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: 3
65

So
up

De witte editie van de Soupserver.

Dry IngrEDIEnTS
(SpIcES anD hErbS)

SolID IngrEDIEnTS anD lIquIDS 
(vEgETyablES, crEam, ETc.)

STanD-up pouchES
parTIclES (f.E. mEaT)

colD prEmIxIng

mETal DETEcTIon

hEaT TrEaTED

colD mIxIng

fIllIng

packagIng

Een schematische weergave van het productieproces.

Duurzaam verpakt
Waar de oud-Unileverman wel over wil ver-
tellen is de verpakking. “De stazak is een van 
de meest duurzame verpakkingen die er is”, 
legt Eikelboom uit. “We besparen op trans-
portkosten, gewicht en voorraad.” De beno-
digde hitte om de inhoud te pasteuriseren of 
steriliseren is minder dan nodig voor glas of 
blik. De afstand naar het koudste punt is 
korter. De hittebehandeling is natuurlijk 
afhankelijk van het type soep dat wordt 
gemaakt, een kippensoep krijgt een andere 
behandeling dan een erwtensoep. Het enige 
niet-duurzame aspect aan de stazak is de 
aluminiumlaag in de verpakking om zuur-
stof tegen te houden. Er is al een mogelijk-
heid om deze te vervangen door een kunst-
stof laag die ook zuurstof tegenhoudt. Deze 
Kurarister of AlOx coating is een dunne 
transparante aluminiumoxidelaag die een 
vergelijkbare barrière biedt als aluminium 
coatings. Deze verpakking is wel recyclebaar 
en goedgekeurd door de organisatie Plastic 
Heroes. Verpakkingen met deze laag zijn wel 
duurder. Een van de kleinere klanten van 
Four Seasons Food gebruikt de verpakking 
al. Eikelboom verwacht dat het niet lang 
meer duurt voordat een supermarkt ook op 
deze verpakking overstapt.

• Dionne irving •

gen. Deze problemen worden vaak opge-
lost door stoffen zoals stabilisatoren en 
sterker gemodificeerde zetmelen toe te 

voegen aan de soep waardoor een lange-
re declaratie nodig is. Dat proberen wij 
te voorkomen.”

VMT1409_FA Soep.indd   18 16-06-2014   12:44:04


