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Meer bezoekers
en exposanten 

“De beurs hee! een recordaantal bezoekers 
en exposanten getrokken”, meldt Katharina 
C. Hamma, chief operating o"cer van 
Koelnmesse. Het bezoekersaantal was 
6 procent hoger dan in 2012. “Samen  
met het bijbehorende congres programma 
hebben we bezoekers een uitgebreid beeld 
kunnen geven van de huidige thema’s en de 
laatste ontwikkelingen in de foodindustrie.” 
Een  groeiende markt is bijvoorbeeld die 
van HPP-geconserveerde producten. VMT 
bezocht op deze grootste foodtechnologie-
beurs twee producenten van HPP-machines 
die de markt voor gepascaliseerde produc-

Presentatie eerste editie  
Holland Food Innovations
Tijdens de Anuga FoodTec werd de eerste 
editie gepresenteerd van Holland Food 
Innovations. Deze Engelstalige uitgave 
belicht Nederlandse innovaties. Het blad 
wordt geproduceerd door MYbusiness-
media samen met Food Valley NL.
www.hollandfoodinnovations.com

45.000 bezoekers, van wie de helft buiten Duitsland,   
struinden langs 1.500 exposanten op de Anuga FoodTec.  
De beursorganisatie is tevreden over de editie van 2015.  
Een rondgang langs de stands bevestigde dit beeld. Vele  
exposanten waren tevreden over de kwaliteit van de  
bezoekers en vonden deze editie beter dan die van 2012.  

Anuga FoodTec brengt technische hoogstandjes 

conserveren”, vertelt Jasper van Altena van 
Avure. Ook de Italiaanse vleesindustrie 
grijpt HPP aan om vlees te exporteren   
naar de Verenigde Staten, waar HPP-vlees  
is toe gestaan. Verder kan vlees uit Europa  
nu per zeecontainer naar het Midden- 
Oosten in plaats van per vliegtuig. De 
Spaanse concurrent van Avure, Hiperbaric, 
toonde een 525 liter machine die 3 ton per 
uur  kan verwerken. Het bedrijf ziet groei  
in sappen en vlees, maar ook in zuivel en 
soepen. Ook guacamole is nog steeds een 
topproduct. Er zijn zelfs HPP- avocado-
smoothies op de markt. Behalve voor 
HPP-sappen is de technologie ook bruik-
baar voor productontwikkeling. HPP kan 
de textuur van kaas veranderen, vertelt een 
medewerker van Hiperbaric. “Zo wordt  
het een tool voor productontwikkeling.” 

Robot met voorzichtige greep
Op de stand van Food Technology Noord-
Oost Nederland (FTNON) was een robot 
aan het werk die producten zoals groenten 
en fruit nauwkeurig positioneert in een   
lijn, zodat ze vervolgens volautomatisch te 
snijden zijn. De robot is het resultaat   
van het meerderheidsbelang dat FTNON 
onlangs nam in de Del!se robotprodu  cent 
Lacquey. De onderneming ontwikkelt 
robotgrijpers die kunnen omgaan met 
 productvariatie en die een uiterst voor-
zichtige greep hebben. De robot die in 
 Keulen werd gedemonstreerd, is daar een 

ten zien groeien: Avure en Hiperbaric. 
 Avure, een van de grootste producenten, 
gee! aan dat het met de wereldwijde  markt 
voor hogedrukproducten goed gaat. De 
bestaande markt groeit met 20 procent.  
De groei zit vooral in de sappen, zeker in 
combinatie met groente. Kleine bedrijven 
kunnen door de verlengde houdbaarheid 
nu exporteren en grotere markten aan-
boren. Ook gaan bedrijven diversi#ëren 
met producten. “Ze zijn ooit begonnen   
met HPP-sinaasappelsap. Dat is alweer  
bijna ouderwets. Ze merken dat ze ook 
fruit purees op deze manier kunnen  
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voorbeeld van. Te zien was hoe grijpers 
 witte kolen precies op de juiste plek  
kun           nen leggen. In de lijn kan vervolgens 
 automatisch de kern uit de kool worden 
verwijderd. Bij groentesnijder Hessing  
staat inmiddels zo’n robot opgesteld, zo 
werd verteld. De grijper maakt geen  
gebruik van vacuüm. Bij de vaak vochtige 
groenten- en fruitproducten werkt dit niet 
optimaal. Met voldoende kracht en grijpers 
in de juiste vorm pakt de robot het  product 
op zonder dat er drukplekken  ontstaan. 

Verhitten met microgolven
Verhittingstechnologie op basis van 
 microgolven was te vinden op de stand  
van  C. van ’t Riet Zuiveltechnologie. De 
zogenoemde Microwave Heating Unit 
(MHU) is met name ontworpen voor 
 moeilijk te pasteuriseren of steriliseren 
vloeibare  producten. Denk maar aan  
yoghurt met stukjes fruit, soepen of  
sauzen. Belangrijk voordeel van verhitting 
met microgolven is de gelijkmatige en  
vooral directe warmte-inbreng op het  
product zelf. Dit verkort de verhittings-
tijden, waardoor kleur, textuur en smaak 
van het product beter behouden blijven. 
Met de MHU zijn verpomp bare vloeisto!en 
tot een drogestofgehalte van  30 procent te 

verwerken. De manier van verwarmen 
zorgt tevens voor minder  aanbranden en 
vervuiling. Zogenoemde hotspots van 
eiwitten worden voorkomen. Daardoor kan 
met minder reiniging  worden volstaan in 
vergelijking met een platenwarmtewisselaar. 

De capaciteit van de nieuwe MHU varieert 
van 20-2.000 l/h. De MHU is nog volop in 
ontwikkeling, vertellen Piet Verburg en  
Rob Rodewijk van C. van ’t Riet Zuivel-
technologie. Projectpartners zijn onder 
meer het onderzoeksinstituut Fraunhofer, 
Schwarzwaldmilch Freiburg en het Britse 
bedrijf Dantech. Schwarzwaldmilch levert 
yoghurt en kwark als verpoederd product. 
De productie ervan leidt tot veel systeem-
vervuiling. MHU is dan een oplossing. 

Krattenwasser met centrifuge
Een krattenwasmachine met een centrifuge 
waarin kratten energiezuinig worden 
gedroogd. Deze innovatie op een bekende 
installatie werd gedemonstreerd door 
 Unikon. Na het reinigen moeten  kratten 

‘ HPP-sinaasappelsap is 
alweer bijna ouderwets’ 

worden gedroogd alvorens ze de productie 
weer in kunnen. Unikon ontwikkelde de 
Spin Dryer, een centri fuge voor kratten-
wassers die geplaatst wordt boven de 
 lopende band waarop de kratten uit de was-
straat komen. Na de reiniging transporteert 

een li"je de krat naar boven, 
waar hij in het centrifuge-
gedeelte komt en met hoge 
snelheid kortstondig wordt 
rond gedraaid. De krat is  
dan droger in vergelijking 

met droogblazen met lucht, zoals gebruike-
lijk  is. Bovendien is er minder energie  
voor nodig. Fabrikant Unikon claimt  
tot 80 procent energiebesparing. Na het 
rondtollen gaat de krat met de li" naar 
beneden, waar hij de installatie via een 
andere  afvoerband verlaat. 

Industry 4.0
Automatisering was een belangrijk thema 
op de beurs. Onder de term Industry 4.0 
vallen intelligente productiesystemen die 
zichzelf monitoren. CSB toonde op zijn 
stand so"ware die producenten helpt op 
hun weg naar een smart food factory. 
 Automatische verpakkingsmachines,  
robots in alle delen van de fabriek zijn  
de laatste jaren al vaker toegepast. 



VMT   .   24 APRIL 2015   .   NR 5

022

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

De Spin Dryer van Unikon – de centrifuge – wordt geplaatst boven 

de transportbanden van de kratten.

Doel is een intelligente fabriek die ! exibel 
reageert op veranderingen in het productie-
proces. Deze gewenste ! exibiliteit kan zo 
ver gaan dat wensen van klanten kunnen 
worden geïmplementeerd – zelfs wanneer 
de  productie al is gestart. Industry 4.0 gaat 
om toegevoegde waarde, meldt CSB. In een 
smart food factory communiceren machi-
nes en grondsto" en als het ware in een 
sociaal netwerk. “De intelligente fabriek zal 
zich in kleine stappen ontwikkelen. Veel 
van de basistechnieken bestaan nu al”, 
aldus Peter Schimitzek, voorzitter van de 
raad van bestuur van CSB in het magazine 
ITnews, dat werd verspreid op de beurs. 
Het bedrijf presenteerde CSB-linecontrol, 
een so# waremodule die alle informatie 
levert over de huidige  capaciteit en perfor-
mance van individuele machines en de hele 
productie- of verpakkingslijn in realtime. 
Daarnaast hee#  CSB Image-Meater voor 
slachthuizen, waarmee de kwaliteit van te 
slachten  varkens automatisch wordt 

bepaald. Het systeem wordt gebruikt bij 
Edeka Südwest Fleisch om de linker- en 
rechterhel#  van de varkens automatisch 
te detecteren, waardoor de lijn correct 
wordt beladen voor de snijrobots. Een 
ander systeem is de Eyedenti$ er, die zorgt 
voor volledig geautomatiseerde  identi$ ca  - 
tie, sortering en routing van  items door 
beeldanalyse. Het kan voor vlees, maar 
ook voor het sorteren van groente en 
fruit worden gebruikt. “De cloud is een 
 pijler van Industry 4.0”, zegt Sarah Vanessa 
Kröner van CSB in ITnews. Door de cloud
is het mogelijk fabrieken op verschillende 
locaties te koppelen en de  productie 
optimaal te controleren. Pasta-  producent 
Bon Pastaio, klant van CSB, gebruikt dit 
 systeem om productie en  kwaliteit op twee 
verschillende locaties   te managen. 

Individuele keuzes
Ook Bizerba toonde op de beurs Industry 
4.0 in de praktijk. Het bedrijf liet zien hoe 

de industrie kan aanhaken bij de trend 
 individuele keuzes te integreren in de 
 productie. Bezoekers konden op een 
 monitor ingeven welke lunch ze wilden 
hebben. Ze konden kiezen uit diverse 
 maaltijden. Ook het label werd geperso-
naliseerd. 
De maaltijden worden in een proe% euken 
klaargemaakt en de details voor labeling 
worden overdragen aan een handmatige 
GLP-labelprinter of het automatisch prijs-
labelingsysteem GLM- Ievo. Het systeem 
stuurt na labeling de indivi duele product-
informatie inclusief gewicht naar  de fTrace 
tracing portal, gerund door GS1 Duitsland. 
Wanneer klanten de  bijbehorende QR-code 
op de verpakking scannen, worden naar 
een pagina geleid met  extra informatie over 
het product. 
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