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Technologie & Techniek

De ontwikkelingen voor een coating die 
krokant blijft in de magnetron begonnen 
in de jaren negentig. Een Britse onder-
zoeker toonde aan dat het op labschaal 
mogelijk was. Kees van Doorn, directeur 
van Crisp Sensation, zag potentie in de 
technologie. De markt voor gemakspro-
ducten met een hoge kwaliteit neemt 
toe. Bovendien zijn magnetrons een veel-
voorkomend apparaat in de Europese 
keuken. In 2006 startte Van Doorn een 
traject op om de techniek op industriële 
schaal te bewijzen. 

Het proces
De technologie is toepasbaar op elk diep-
gevroren product dat knapperig moet 
zijn, vertelt Van Doorn. “Schnitzels, kip-
nuggets, vissticks en zelfs zoete applica-
ties. Afhankelijk van het product kan de 
grootte van de crumbs worden gevarieerd. 
Het product blijft knapperig tot vier uur 
nadat het uit de magnetron komt”, aldus 
de directeur. 
Crisp Sensation heeft zes patenten op het 
proces aangevraagd. Patenten op de 
crumbs (inmiddels toegekend), de batter, 
de pre-coating, de stabilizer en twee op het 
productieproces moeten de details van 
het proces beschermen. Van Doorn kan 
wel in algemene termen vertellen hoe het 
proces verloopt. “Het belangrijkste is de 
controle van water.” 
Vis, vlees of groente (al dan niet 
gevormd), worden eerst gestabiliseerd. 
Vervolgens wordt de coating opgebouwd 
uit de pre-coating, batter en crumbs. De 
crumbs, met een variabele dikte tussen 
de 0,8 en 3 millimeter, zijn water- en 
vetafstotend door de functionele ingre-

diënten. Ze worden geproduceerd door 
middel van extrusie. Het vetafstotende 
karakter van de crumbs zorgt voor een 
minimale vetopname tijdens het frituur-
proces.
De coating laat toe dat het (nog) niet 
gebonden water kan verdampen. Dit 
gebeurt door een frituurstap die langer is 
(2,5 minuut) dan bij conventionele  
productiemethodes. Door de langere  
frituurstap zullen kleinere producten na 
de frituurstap geheel gegaard zijn, grote-
re producten worden nog nagegaard in 
een heteluchttunnel waarbij de stoom-
toevoer geheel gesloten moet zijn. Com-
plete garing is noodzakelijk omdat in de 
magnetron producten alleen maar wor-
den opgewarmd. De laatste stap is het 
invriezen met vloeibare stikstof. Dit is 
volgens Van Doorn de enige vriestech-
niek die de kwaliteit van de producten 
kan waarborgen. 

Vriesstap
Bij producten die een zeer hoge kwaliteit 
moeten hebben na het vriezen, is vriezen 
met vloeibare stikstof bij uitstek 
geschikt. De knapperige magne-
tronsnacks worden gepositioneerd als 
premium snack, mede vanwege de nood-
zakelijke vriestechniek. Tijdens de ont-
wikkelingsfase onderzocht Air Products 
hoeveel stikstof nodig was om de snacks 
zonder schade in te vriezen. Door de 
snelheid van invriezen ontstaan kleine 
kristallen die geen celschade veroorza-
ken, met als gevolg geen waterverlies tij-
dens het ontdooien. Vriezen met vloeiba-
re stikstof was nodig, omdat de gefrituur-
de en gegaarde producten van 75 graden 
Celsius in temperatuur omlaag moeten 
tot -30 graden binnen 20 minuten. 
Vriesspecialist Air Products stapte onder 
andere in het project om een nieuw en 
innovatief product te kunnen presente-

Snacks die knapperig blijven als ze in de magnetron worden verwarmd, leken tot voor kort 

onmogelijk. Crisp Sensation claimt de oplossing gevonden te hebben door een combinatie van 

techniek en functionele ingrediënten. Het bedrijf ontwikkelde samen met twee partners, 

machineproducent GEA Convenience-Food Technologies en vriesspecialist Air Products, de 

techniek tot een opschaalbaar proces.

Knapperige snacks uit de 
magnetron

Foto’s: C
risp Sensation

Een dwarsdoorsnede van een snack geproduceerd via de Crispy Technology.
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ren aan klanten. “Sommige klanten  
produceren bijvoorbeeld standaardnug-
gets. Via deze technologie kunnen ze 
even tueel switchen naar een premium  
product om een nieuwe markt te bedie-
nen. Ze hebben het voordeel dat ze de 
meeste infrastructuur voor het proces al 
in huis hebben”, legt Ann Callens, food  
& cryo businessmanager Europe van Air 
 Products, uit.

Optimalisatie
De andere partner, GEA Convenience-
Food Technologies, stelde zijn testcenter 
open voor de opschalingsexperimenten. 
De machinefabrikant hielp onder andere 
met het optimaliseren van het coatings-
proces. De crumbs moeten netjes en 
egaal over het product zijn verdeeld, 
anders ontstaan er ‘kale’ plekjes die bij 
sommige producten een zwakke plek in 
de coating kunnen veroorzaken. Dit is 
vooral belangrijk bij producten met een 
vloeibare vulling, zoals ragout. 
Volgens GEA vraagt de markt om dit pro-
duct; een product wat in de magnetron 
kan en crispy blijft. “Dat merken we bij 
onze klanten”, vertelt Jan van Deursen, 
director key accounts & project sales. 
GEA hoopt dat als bedrijven de technolo-
gie toepassen, ze de benodigde appara-
ten bij hen zullen aanschaffen.
GEA en Air Products hebben samen de 
techniek in huis om de crispy snacks 
industrieel te leveren. Net als bij Air Pro-
ducts zijn de klanten van GEA al redelijk 
geoutilleerd om op nieuwe processen 
over te stappen. Klanten kunnen gebruik 
maken van het testcentrum in Bakel om 
een indruk te krijgen van het proces en 
eventueel testproducties uit te voeren.

Investeerders
Binnen drie jaar is het proces geheel ont-
wikkeld. De ondernemers hadden zich 
als doel gesteld om de markt te benade-
ren als alles bekend was. “We wilden alle 
problemen die kunnen ontstaan, opge-
lost hebben voordat we de markt opgin-
gen.” De investeerders, die geheim wil-
len blijven, hadden er alle vertrouwen in 
dat het gekozen traject de juiste was. En 
de investeerders waren hard nodig. 
Alleen al de ontwikkeling van de crumbs 
vereiste een investering van ruim €2 mil-
joen. De investeringen zijn gedaan door 
ECP Crumbs BV in Helmond met hulp en 
ondersteuning van de investeerders. “De 
crumbs die we gebruiken zijn niet te pro-
duceren op een normale lijn. Het is moei-
lijk te drogen. De juiste afmetingen zijn 

belangrijk, er mag geen stof ontstaan, 
omdat 100% bedekking van de snacks 
belangrijk is”, aldus Van Doorn. 

Interesse
“Veel bedrijven zijn geïnteresseerd om 
dit proces toe te passen”, vertelt Axel 
Graefe, sales & marketing director van 
Crisp Sensation. Het bedrijf geeft de 
licentie voor het proces aan bedrijven die 
aan de door hen gestelde eisen voldoen. 
Ze verwachten van de geselecteerde 
bedrijven volledige commitment van heel 
het bedrijf. “Niet alleen marketing of 
R&D moeten achter de technologie 
staan.” Pas als dat duidelijk is, gaat Crisp 
Sensation met een bedrijf in zee om ze te 
begeleiden naar de ontwikkeling van een 
nieuw product. Alleen bedrijven die in 
staat zijn voldoende volume te genere-
ren, afhankelijk van productcategorie en 
geografische ligging, komen in aanmer-
king voor de technologie.” 
Andere criteria die Crisp Sensation stelt 
zijn: commitment en de positionering 
van het product (premium). “Bedrijven 
moeten bereid zijn te investeren in vloei-
bare stikstof. Daarnaast zijn de specifieke 
onderdelen van de technologie, zoals 
crumbs en de functionele ingrediënten, 
duurder in gebruik dan bij conventionele 
producten”, stelt Graefe. 
Er zijn zeven bedrijven die Crispy Techno-
logy willen toepassen. “Ze opereren in 
verschillende markten, waaronder snacks 
van kip en vis. Exclusiviteit is maar voor 
bepaalde tijd voldoende om een voor-
sprong op te bouwen.” 

Grote markt
Waarom start Crisp Sensation niet zelf 
met de productie in plaats van licenties 
uit te geven aan andere bedrijven? “Dat is 
een goede vraag”, reageert Graefe. “Om 
dat te realiseren zouden wij een behoor-
lijke fabriek moeten neerzetten en dan 
nog zouden we op korte termijn alleen de 
thuismarkt (Benelux) kunnen bedienen. 
Potentieel ‘grotere’ markten zoals Enge-
land, Duitsland, Frankrijk en Spanje 
moeten we laten liggen. Ook een enorme 
markt als de Verenigde Staten kunnen we 
niet bedienen. Daar zijn we overigens 
druk bezig om een platform op te bou-
wen.”

Dat is de reden waarom het bedrijf geko-
zen heeft voor een uitrol op basis van 
‘verkopen’ van licenties aan potentiële 
klanten, samen met de verkoop van de 
belangrijkste ingrediënten en professio-
nele begeleiding van R&D en, indien 
gewenst, ook van de marketing.  

Dionne Irving

‘Bedrijven moeten wel bereid 
zijn te investeren in vloeibare 
stikstof’

Het aanbrengen van de crumbs op de snacks.


