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TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Milcobel breidt  
productie uit

Zuivelbedrijf Milcobel-Langemark is na de 
uitbreiding van de productie een van de 
grootste industriële mozzarellafabrieken van 
Europa. “Bottlenecks zijn weggewerkt en we 
kozen voor de nieuwste, best beschikbare 
technieken”, vertelt sitemanager Geert De 
Duytschaever. 24 uur per dag en 7 dagen 
per week wordt er mozzarella geproduceerd. 
Deze witte kaas, gemaakt van koemelk, heeft 
een milde smaak en geeft door zijn textuur 
een bijzonder mondgevoel en kleur aan bij-
voorbeeld pizza’s. Twee componenten, 
namelijk de Tetra Tebel Alfomatic voor de 

Duurzame centrifuge
Door de Tetra Centri Eco-centrifuge is het 

energieverbruik in dit procesonderdeel met 

een derde teruggebracht. De energie-effici-

entie is toe te schrijven aan de rechtstreek-

se aandrijving van de centrifuge door de E 

Drive magneetmotor in plaats van de klas-

sieke mechanische overbrenging. Daar-

naast staat het schotelpakket in de centrifu-

ge onder vacuüm, waardoor er minder wrij-

ving is en het energieverbruik vermindert. 

Milcobel in het Belgische Langemark verdubbelde met een 
investering van €31 miljoen in een tweede lijn de productie van 
mozzarella tot 50.000 ton per jaar. Bij het ontwerp en de keuze 
van installaties stonden kwaliteit, voedselveiligheid, duurzaam-
heid en efficiëntie voorop. 

Volcontinu mozzarella produceren

De melk wordt daarna opgeslagen in buffer-
tanks. Van hieruit gaat de kaasmelkstroom 
– na toevoegen van zuursel, stremsel en cal-
ciumchloride – naar de Tetra Tebel OST 
horizontale wrongelbereiders voor het 
stremmen. De Duytschaever licht deze 
innovatie toe: “Om stofwrongel en dus ver-
lies van wrongel te voorkomen, zijn de snij-
messen nu opgehangen in een frame. Vroe-
ger waren de messen volledig afgelast waar-
door er meer stress en wrijving optrad bij 
het snijden van de gestremde melk.” 

Drainage-installatie
Het proces tot en met de wrongelbereider 
vraagt zo’n twee uur. Na het stremmen, snij-
den en roeren van het wrongel- en wei-
mengsel, wordt de inhoud van de kaasbak 
overgepompt naar de Tetra Tebel Alfomatic 
waar het terechtkomt op een zeef. De wei 
passeert de zeef, terwijl de wrongel allereerst 
op een langzaam draaiende, twee meter bre-
de, geperforeerde draineerband valt. Aan 
het eind van de machine valt de wrongel op 
een tweede, onder de eerste band gelegen, 
niet geperforeerde band. Door het zuursel in 
de wrongel en de temperatuur van 40°C klit-
ten de wrongeldeeltjes aan elkaar. Het pro-
ces duurt ongeveer twee uur. De wrongelmat 
heeft uiteindelijk een dikte van 20 cm. 
Aan het einde van de derde band zorgt een 
roterende snijmolen voor het versnijden 
van de wrongelmat tot repen van 20 cm (de 
hoogte van de mat, red.) en 1,5 bij 1,5 cm. 

wrongelbereiding, en de Sulbana Pasta Fil-
lata voor de eigenlijke mozzarellabereiding, 
bepalen de capaciteit en de cadans van de 
productielijn, aldus De Duytschaever. De 
dimensionering van de verschillende pro-
cesstappen is hierop afgestemd. 

Begin van het proces
De gekoelde koemelk wordt voorafgaand 
aan de kaasproductie met de Tetra Centri 
Eco-centrifuge (zie kader) met een capaci-
teit van 70.000 liter per uur gestandaardi-
seerd op vetgehalte (bijvoorbeeld 2,8%). 
De volgende stap is de pasteurisatie van 
melk in een Tetra Pak-platenpasteur met 
een regeneratief-effect van 94%. Om vol-
continu te produceren zijn er voor de nieu-
we mozzarellalijn twee pasteurisatie-instal-
laties voorzien in plaats van één en wordt 
voor een optimale microbiële kwaliteit van 
de kaas om de acht uur van installatie 
gewisseld. De gebruikte pasteurisatie-in-
stallatie wordt dan gereinigd. In de eerste 
productielijn van de fabriek was dit een 
bottleneck, verduidelijkt de sitemanager. 
“Thermofiele sporenvormende bacteriën 
zijn een risico in het productieproces.” 
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De mozarella wordt verpakt in blokken van 2,5 kg.
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Mozzarella-installatie
Via een eerste schuin oplopende archime-

desschroef in het productieproces verplaat-

sen de repen zich naar de Sulbana Pasta Fil-

lata, wat vertaald betekent pasta met vezel- 

vorming. In deze installatie van Italiaanse 

makelij wordt de eigenlijke mozzarella met 

zijn gladde pasta-achtige textuur gevormd. 

Voordat de wrongel in de kooksectie, twee 

horizontale draaiende archimedeschroeven, 

wordt verhit, snijdt een roterend mes de 

aangevoerde repen van 20 cm in blokjes van 

1 cm3. “Omdat de oppervlakte wordt ver-

groot, is de warmteopname voor het smel-

ten optimaal”, legt De Duytschaever uit. 

De schroeven duwen de viskeuze pasta ver-

volgens naar de kneedsectie. Daarin draait 

een kneedarm, waardoor mechanisch de 

vezelvorming verder gaat. Via opnieuw een 

archimedesschroef gaat de kaas naar een 

droogzoutinstallatie. De hoeveelheid zout is 

receptuurafhankelijk, volgens de wensen 

van de klant. Op een band wordt het zout 

boven op de wrongel gestrooid, dat vervol-

gens in een dubbele archimedesschroef in 

de kaas wordt gemengd. De schroef loopt 

naar de voorraadtrechter van de Prater- 

vulinstallatie van Sulbana. 

Vulinstallatie
De Prater-vulinstallatie is een horizontale 

trommel, met een diameter van 2 meter. 

Aan de buitenzijde van de trommel bevin-

den zich rondom en over de hele breedte de 

openingen van de kaasvormen. Totaal zijn 

er dertig rijen met telkens zestien vormen 

die naar binnen steken. De trommel draait 

voor het vullen stapsgewijs rond en wordt 

langs de binnenzijde besproeid met water 

van 10 à 12°C, zodat de blokken wrongel 

worden gekoeld en stabiel worden. Per 

cyclus worden door de vulschroef zestien 

vormen – elk 2,5 kg mozzarella – gevuld 

met wrongel. Zodra de laatste vorm gevuld 

is, draait de machine één rij door en begint 

opnieuw te vullen. Tien minuten later zijn 

alle rijen opgevuld en wordt de eerste rij 

kazen uitgeduwd in een pekelinstallatie. De 

Duytschaever: “In de pekelbaden met ver-

schillende temperaturen worden de blokken 

niet gezouten, maar op een gecontroleerde 

manier in zes uur afgekoeld zonder dat het 

zoutgehalte significant toeneemt.” Voor een 

goede microbiële kwaliteit wordt de pekel 

regelmatig met behulp van een micro-filtra-

tie-installatie van DSS (onderdeel van Tetra 

Pak Processing) gezuiverd. 

De kaasblokken van 2,5 kg gaan met behulp 

van een liftsysteem automatisch uit de pekel 

en worden verpakt op een van de twee ver-

gelijkbare verpakkingslijnen.

• YVES DE GROOTE •

Y. De Groote is adjunct-hoofdredacteur van VMT FOOD, 

de Belgische uitgave van VMT

De Tetra Centri Eco-centrifuge is een belangrijke technologische vernieuwing. 

Efficiënte CIP 
De bovenste en onderste band van de Tetra 

Tebel Alfomatic-wrongelbereider zijn onaf-

hankelijk van elkaar te reinigen met een 

CIP-systeem. Door een mechanische 

afscherming zijn de beide delen geheel 

afgesloten en kan de eerste band worden 

gereinigd, terwijl op de tweede band de 

wrongelmat nog loopt (of andersom). Door 

deze versnelde CIP-procedure is de tijd 

tussen de laatste wrongel uit de Alfomatic 

en de eerste wrongel met circa een uur ver-

kort. Dit betekent een capaciteitswinst van 

6000 kg per 24 uur productie.
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