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Technologie

Net als tijdens Interpack had een groei-
end aantal leveranciers zich in Parijs 
een groen imago aangemeten. Deels 
windowdressing, deels concreet gemaakt 
door stappen te zetten richting materi-
aal- en energiebesparende machines en 
milieuvriendelijkere verpakkingen.  

Energiezuiniger
De energiebesparingen die Tetra Pak 
met Tetra Lactenso Aseptic weet te beha-
len zijn fors. De nieuwe UHT-installatie 
gebruikt 40 tot 50% minder energie, 
terwijl het productieverlies halveert. De 
energiewinst komt vooral uit verbeterde 
warmtewisselaars. Een geoptimaliseerd 
tegenstroomprincipe verwarmt de koude 
ingaande stroom met de tot 140°C ver-
warmde uitgaande stroom. Nieuw is dat 
dit nu efficiënt kan gebeuren zonder con-
sequenties voor het hygiënisch ontwerp. 
Producenten kunnen met deze instal-
latie producten zowel steriliseren met 
stoominjectie als infusie en dus indirect 
verhitten voor een betere eindkwaliteit. 
Lekkerdere jam maken kan met de Con-
therm, een warmtewisselaar voor dik 
vloeibare producten. Bedoeld om con-
fituren met een verlaagd suikergehalte 
kort te pasteuriseren. Conserverings-

Tijdens de internationale 

vakbeurs IPA & Emballage 

voor de voedings- en 

verpakkingsindustrie gaf 

een aantal toonaangevende 

leveranciers blijk van hun 

milieubetrokkenheid. 

Groene verpakkingen en 

energiebesparende machines 

zijn in opkomst, maar van een 

doorbraak is nog geen sprake. 

Energiebesparing en milieuvriendelijkere verpakkingen

IPA/Emballage: groene 
impulsen, geen doorbraak
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TECHNOLOGY FOR FOOD,
DRINKS & SUCCESS

CROSS CULTURE  •  CROSS TECHNOLOGY  •  CROSS CATEGORY

Keulen, 10 t/m 13.  03.  2009

Uw techniek, uw succes!
Er zijn veel beursconcepten, maar alleen de Anuga 
Foodtec overschrijdt met haar Cross Over Concept alle 
branche- en technologiegrenzen. Ontmoet de topbe-
slissers uit de industrie! Er zullen nieuwe brancheover-
lappende markten voor u opengaan en u zult nieuwe 
doelgroepen ontdekken. Profiteer van het optimale 
aanbod. De Anuga Foodtec bundelt op een procesgeori- 
ënteerde manier, alle relevante onderdelen onder één 
dak, van fabricage, verpakking tot distributie.

Voor meer informatie:
Tel. +31 10 206 4850, Fax +31 10 201 9555
tickets@koelnmesse.nl

Internationale 
vakbeurs voor 
levensmiddelen- en 
drankentechnologie

www.anugafoodtec.com

Nieuw: Registreer u via de 
E-Shop www.anugafoodtec.com 
en koop uw toegangskaart tot 
wel 23 % goedkoper. Betaling is 
alleen mogelijk per creditcard.
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wegens algehele bedrijfsbeëindiging van

SNACK PROCESSING INGEN B.V.
Ingang: Verhuizenstraaat - 4031 MS INGEN (nabij Tiel)

GEAUTOM. UNIV. HOGESNELHEID BANDVRIES-
TUNNEL “Frigoscandia” Flofreeze MX 02 (‘94) v.v. aanvoerband
afm. 1175x3500 mm, invoerbandbr. 1350 mm, doorvoercap. 3900 kg/h
met voorkoelcel v.v. aanvoerband, koelceldeuren, verlichting, etc.; 

2-VOUDIG BULK STATION v.v. triltransporteurs en pallet-
liftlader, invoerhoogte 3500 mm, hefcap. 2000 kg; 3-voudig tril-/
zeef-/laad-/doseerstation v.v. triltransportband afm. 750x5000 mm;
2 triltransporteurs, x-y-z  4600x890x1850 mm; schroeftranspor-
teur; 2 trilmotoren; 2 bulk silos; afvalwater behandelingsinstallatie;

HAMBURGER-VORMMACHINE “Alco”AFM 600pc (2000);
geïsol. welbak, afm. 1450x400x6000 mm; VLEESWOLF “Laska”
WV-200-2; dubbele paddle mixer “Wolfking” TSMI (2001); 
3 VACUUM VULMACHINES “Vemag” Robot hp10; vlees/botten
separator “Baader”; doorloop vleessnijder “Karl Schnell” 119 FD
2250; vleessnijder “Thurne” IBS/2000; 5 onthuidmachines;
STOOMKAST “ETB Techtron” X21, cap. 2000 kg/h; 10 kookketels;

VERPAKKINGSMACHINES w.o. 3-voudig doseer-/weeg-
machine “Hastamat”; seal-/verpakkingsmachine; dozenvul- en doseer/
lijmmachines “Econopak”; heetwater boiler; stoomboiler; 2 stroom-
generatoren; compressoren; koeltunnel; normwagenlift “APS”; 47
normwagens, cap. 200 l; kantoor- en werkplaatsinventaris, etc.;

BIEDEN UITSLUITEND VIA INTERNET
SLUITING: woensdag 17 DECEMBER vanaf 14.00 uur

BEZICHTIGING: maandag 15 december van 10.00 tot 16.00 uur
FOTO’S / CATALOGUS op onze website

ONLINE PUBLIEKE VERKOPING

www.troostwijkauctions.com
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middelen of koeling is dan niet nodig. 
De Fruitissima-jam van Schwartau is zo 
gemaakt en bevat maar 35% suikers. 
Vaak is dit minstens 60%.
Kwaliteitsverbetering en energiebe-
sparing zijn de pluspunten van APV’s 
direct infusiesysteem voor zuigelingen-
melk. Normaliter wordt de melk eerst 
gesteriliseerd met stoominjectie en dan 
gesproeidroogd. APV concentreert de 
melkmassa tot een drogestofgehalte van 
60% en injecteert deze direct in stoom. 
Zo worden de melkdeeltjes 1 seconde 
effectief verhit en wordt oververhitting 
voorkomen. Een verdamper is niet meer 
nodig en dat scheelt energie. Een first-in 
first-out-lobbenpomp houdt de gecon-
centreerde melkmassa gecontroleerd 
verpompbaar en het bacteriegehalte 
laag. Opgeteld geeft dit een hygiënischer 
product met een hoger gehalte aan beta-
lactoglobulines (+ 31%) en tiamines 
(+46%). 
Het Belgische bedrijf Afoheat heeft een 
gasbesparende infraroodoven ontwor-
pen voor steaks, hammen en groenten. 
Vergeleken met elektrisch grillen zou er 
tot 30% minder energie nodig zijn. Het 
product loopt over een band van rvs-gaas 
met een lengte van 2,6 meter en een grill-
zone van 1 meter. Vet of olie toevoegen 
hoeft niet. Speklapjes zijn in ruim 20 
seconden gereed, groenten in 40 secon-
den en hele hammen in 60 seconden. 
Voordrogen beperkt de grilltijd. Net op 
de markt is Afomarker. Deze is uitgerust 
met draaiende grillschijven die over de 
band passerende vlees, vis en groente 
van grillstreepjes voorzien. 

Efficiënter
Bij schalensluitmachines valt op dat ze 
met steeds minder energie of verpak-
kingsmateriaal toe kunnen voor de 
productie van gasverpakkingen. De 
Atmopack GF 430 van Gruppo Fabbri 
voor vlees, vis en kip werkt bijvoorbeeld 
zonder vacuümpomp. Achter de schalen 
wordt een houdertje geplaatst vanwaar-
uit gas in de verpakking wordt geblazen 
om atmosferische lucht te verdrijven. 
Twee keer het schalenvolume aan gas is 
voldoende voor een MAP-verpakking. Een 
speciaal ontwikkelde rekfolie van  poly-
ethyleen met EVOH-barrière wordt rond 
het totale product gespannen en sluit het 
geheel luchtdicht af. Zodoende volstaan 
goedkopere schalen van bijvoorbeeld 
polystyreen zonder dure barrièrelaag. 
Ulma pakt het anders aan met een dub-
bele bovenfolie (Mirabella van Cryovac) 

voor vlees- en gevogelteverpakkingen. 
Onderop een ademde folie die het vlees 
omlaag drukt, daarop een barrièrefolie 
voor de noodzakelijke luchtdichtheid. 
Eerst wordt vacuüm getrokken, dan de 
folie erop geseald, waarbij er verpak-
kingsgas in de ruimte tussen de twee 
folies wordt gespoten. Het vlees neemt 
minder volume in, dus kunnen bedrij-
ven met een plattere schaal toe. Vlees 
dat in contact komt met het ademende 
folie verkleurt niet. De kleur blijft op peil 
door de uitwisseling met zuurstof in de 
tussenruimte. Verpakken gebeurt op de 
Scorpius, geleverd in drie capaciteiten 
variërend van circa twintig tot ruim hon-
derd verpakkingen per minuut. Extra 
sterke vacuümpompen zorgen voor een 
optimale gasmelange in de verpakking. 
Ook bij de nieuwste dieptrekker van 
Multivac draait het om efficiency. Bij 
de R-535 thermovormmachine is het 
uitwisselen van formaatdelen binnen 
tien minuten gepiept tegen een half uur 
normaal. Andere mallen plaatsen is een 
kwestie van een trolley in- en uitrijden. 
Een nieuwe optie is Cleaning-in-Place 
(CIP) voor automatische, hygiënische rei-
niging van het binnenwerk. Geen novum 
in de food-procestechniek, maar wel voor 
dieptrekmachines.  

Milieuvriendelijker
Een aantal innovatieve verpakkingen 
sprong er tijdens Emballage uit. Gemak 
en duurzaamheid kunnen hand in hand 
gaan door recyclebare materialen te 
gebruiken of aluminium door energie-
zuinigere kunststof te vervangen. Een 
voorbeeld van dat laatste is Barquette 
Superseal van Superfos. Dit  is een poly-
propyleen-kuipje voor salades, spreads 
en vleesproducten. Eenvoudig te openen 
door op ‘press’ te drukken in een van de 
hoeken van het dekseltje. Het dekseltje 
komt dan vrij en de hermetische seal 
wordt verbroken. De sluiting fungeert 
tevens als luchtdichte verzegeling, zodat 
een aluminium afsluiting overbodig is. 
Het schapleven is volgens de leverancier 
vergelijkbaar met traditionele gasverpak-
kingen. Consumenten kunnen de alumi-
niumvrije verpakking zo in de magnetron 
zetten, bijvoorbeeld voor het opwarmen 
van een gehaktbrood. Handig is ook de 
tweecompartimentenkuip van PP voor 
yoghurt en jam van Superfos met een 
ingebouwd lepeltje in het dekseltje.  
PDG Plastique heeft een PET-fles ont-
worpen, geblazen uit twee preforms en 
met 22 gram enkele grammen lichter 

Vakbeurs

Energiezuiniger: De infraroodoven van Afoheat bespaart 
30% energie, aldus het Belgische bedrijf.

Efficiënter: Met de mallentrolley van Multivac kunnen 
vormdelen gemakkelijk worden uitgewisseld.
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dan gebruikelijk. De binnenzijde is grijs 
ter bescherming tegen licht (PDG claimt 
100%!), de buitenzijde is wit. De zuivel-
fles heeft een tamperproof-dop die een 
aluminiumverzegeling overbodig maakt. 
Ook van PDG Plastiques is een PET-wijn-
fles. Onbreekbaar en licht bij transport, 
met schroefdop en PET-zuurstofbarrière. 
De fabrikant  garandeert voor wijn twee 
jaar houdbaarheid.   
Optimum Pack van CGL Pack Service 
bestaat uit een kartonnen schaaltje dat 
om een  gethermovormd kunststofbakje 
zit. Dit kan PP zijn, maar ook andere 
plastics zijn mogelijk. Door de stevig-
heid van het karton kan de kunststof 
superdun zijn. Composteerbare sleeves 
waren te zien bij Sleever International. 
Ingeo is biodegradeerbaar volgens ISO 
14855-2:2007. Ze zijn om milieuredenen 
bedrukt met wateroplosbare drukinkten. 
In combinatie met een biopolymeerfles 
(niet door Sleever geleverd) kan het 
geheel zo de groene bak in. De grondstof 
is polylactaatzuur gemaakt van maïszet-
meel van NatureWorks. PLA staat niet 
bepaald bekend als een materiaal met 
krimpeigenschappen. De R&D-afdeling 
van Sleever is twee jaar bezig geweest om 
dat voor elkaar te krijgen. De PLA-krimp-
hoes  krimpt nu zelfs beter dan een con-
ventionele PET-sleeve. Die maakt Sleever 
overigens niet alleen van maagdelijke 
PET, maar ook van PET-recyclaat voor een 
duurzamer verpakkingsresultaat. 
Een ander biopolymeernieuwtje is de 
PLA-netverpakking van Filpack die 
onlangs Din Certo 13432:2000 gecertifi-
ceerd is. Het zou volgens het bedrijf de 
eerste composteerbare netverpakking 
ter wereld zijn. Ook de bijbehorende 
banderol om bijvoorbeeld uien, sjalot-

ten of aardappels op af te beelden is van 
PLA. 

Slimmer
Turnpack is een Nederlandse vinding 
en reden voor de oprichting van een 
bedrijf met dezelfde naam. Het is een PP-
beker in ontwikkelingsfase met interne 
schroefdraad voor het verpakken van 
niet-koolzuurhoudende dranken, nootjes 
of snoep. De deksel valt dus niet over, 
maar in het product. Zo wordt er bijna 
geen loze ruimte ingesloten na het afvul-
len en opschroeven. De schroefdraad is 
absoluut lek-proof, vandaar de belang-
stelling van de verfindustrie voor deze 
verpakking. 
De gimmicks ontbraken niet. Clean Valve 
is een nieuwe drinkdop die zich opent 
door te zuigen en automatisch sluit als 
het drinken stopt. De consument hoeft 
alleen het stofkapje te verwijderen. Mor-
sen is met deze ‘flexible pouch’ onmoge-
lijk, en dat maakt hem volgens fabrikant 
IPN Europe ideaal voor kinderen en 
ouderen. De gedachte achter de kunst-
stofverpakking Twinpack van Sicofor is 
om twee vloeistoffen of een poeder en 
een vloeistof s vlak voor consumptie te 
mengen. Even drukken op de uiteinden 
van de twee tetraëdervormige capsules 
en de componenten vloeien in elkaar 
over. De verpakking is bedoeld voor 
producten die elkaar bijten, bijvoorbeeld 
mineralen die afgebroken worden in een 
vloeistof en met name voor monsters of 
kleine doses.

De MATIC-prijs reikte IPA uit aan het (onderzoeks)laboratorium Histalim voor zijn 
gehaktkarakterisatietest. Met de Meat Destruction Indicator (MDI)-kit is objectief 
vast te stellen of gehakt gemaakt is door extrusie van écht spiervlees of van sepa-
ratorvlees dat door een gehaktmolen is gedraaid. Microscopische beelden van 
gehaktcoupures worden met computersoftware geanalyseerd op aanwezigheid 
en structuur van intacte spiervezels, vetten en eiwitten en vleesvreemde toevoe-
gingen. Daar rolt uit of het gaat om écht gehakt (> 3 mm) of een product dat die 
naam niet mag dragen. De test moet tot een eenduidige classificatie van gehakt 
leiden binnen de EU en fraude tegengaan.   

In de categorie procestechnologie won Tecnal met zijn Ecofrom kaasmallenvulma-
chine. Het bedrijf heeft een doseersysteem ontwikkeld om kaasvormen voor kaas-
gewichten van 80 tot 2.000 gram gegarandeerd zonder ingesloten luchtbellen af 
te vullen. 

In de prijzen

Vincent Hentzepeter

Milieuvriendelijker: Sleever International presenteerde 
composteerbare sleeves, die zo de biobak in kunnen.

Twinpack van Sicofor biedt de mogelijkheid om twee 
(vloei-)stoffen vlak voor consumptie te mengen.
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