OUT-OF-THE-BOX DENKEN

PRODUCTINNOVATIES IN DE VOEDINGSINDUSTRIE;
Door Marjo Vink

ER ZIT MEER IN

HIGH-TECH
Dinnissen Process Technology is gevestigd
in Sevenum, in een regio ook wel aangeduid
wordt als de High-Tech Systems Valley: vanwege
de aanwezigheid van vooraanstaande bedrijven, universiteiten en wetenschapsinstituten in
nanotechnologie, lifetech, autoindustrie, food
en foodtech.
producenten van onder andere babyvoeding, thee
en koffieproducten, kruiden en smaakstoffen of versneden groentes verpakt inclusief sauzen, houden
het orderboek bij Dinnissen goed gevuld. In de voedingsindustrie levert Dinnissen op dit moment voornamelijk systemen voor het mengen van poeders,
granulaten en laag viscose massa’s, die in eenzelfde
procesgang naar keuze worden gecoat of geïmpregneerd en gedroogd of verhit, geroosterd, getoast,
gekoeld en verpakt.
SYNCHROON
Doorgaans worden poeders en granulaten in een
sproeitoren gecoat of geïmpregneerd. Dinnissen
heeft hierop een alternatief. Een Pegasus Vacuüm
Coater mengt, sproeit en droogt synchroon. Tijdens
het mengen onder diep vacuüm wordt kort een
vloeibaar concentraat opgesproeid en gedroogd.
De synchrone droging brengt het vochtgehalte in het
product snel en efficiënt terug naar minder dan 8-10% onder optimaal behoud
van smaak en aroma. Een variatie tot en
met 18 hele kleine of juist extra grote
hoeveelheden vloeistoffen kan op deze
wijze snel worden vermengd tot een
uiterst homogeen eindresultaat.
Pegasus¨ Vacum Coater.

ALTERNATIEF VOOR SPROEITOREN
In de praktijk kan dit een belangrijke ontlasting
betekenen van de sproeitoren en een aanzienlijke
besparing op lucht- en energieverbruik. Bedrijven
die ervoor kiezen om in plaats van in een nieuwe
sproeitoren, te investeren in enkel mixen en sproeien in een Dinnissen lijn, zullen tot tachtig procent in
initiële investeringskosten besparen.
HET MYTHISCH (WERK)PAARD
Pegasus mengers zijn de klassiekers in het Dinnissen program, die steeds aan de nieuwste eisen en
mogelijkheden worden aangepast. De meest recente
versie, de slide-Pegasus, heeft uitschuifbare mengassen, extra grote inspectieluiken, automatische reinigingssystemen op basis van lucht én een speciaal railgeleidesysteem waarmee de menger zonder moeite
in zijn geheel kan worden verschoven. Het complete
productieproces rond de menger is hierdoor optimaal bereikbaar geworden voor reiniging, inspectie
en onderhoud.
MULTIFUNCTIONEEL
Tevens maakt het de menger mobiel. Als alle ingrediënten in de menger zijn gedoseerd kan de menger,
al mixend, worden verreden naar de volgende procesgang. Risico op contaminatie en ontmenging in
lange transportleidingen wordt hiermee voorkomen.
Verrijdbare mengers worden gebruikt voor de endof-line mixing wanneer essentiële micro-ingrediënten
zoals vitaminen, mineralen en enzymen, vlak voor het
verpakkingsproces worden toegevoegd. Het voordeel
van een verrijdbare menger is dat deze op meerdere
plekken kan worden ingezet.
INNOVATIE UIT RESTSTROMEN
De procestechnologie van Dinnissen, Henri
Michiels kan het niet vaak genoeg herhalen, heeft
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We kwamen er in het interview
met Henri Michiels, Technisch
Commercieel Directeur van
Dinnissen Process Technology, niet
uit: Productinnovaties zijn vaak niet
veel meer dan een relatief kleine
variatie naar links of naar rechts in
bestaande productrecepturen. Hoe
komt dat toch?
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ebben we ons technisch en
technologisch zo vastgezet
dat we qua productontwikkeling zo begrensd zijn geraakt?
Hebben de financiële ratio’s
op lange termijn investeringen
een te grote invloed gekregen op de slagkracht van de
voedingsmiddelenindustrie? Ontbreekt het aan lef?
Blijven we misschien te veel hangen in ‘oude’ marketingtechnieken? Zomaar wat vragen die de revue
passeerden in het gesprek met Henri Michiels van
Dinnissen Process Technology, een wereldwijde
speler in de ontwikkeling en productie van complete
lijnen voor het vermalen, mengen, bewerken en
drogen van bulk solids voor de food-, petfood en
farma-industrie. De vragen die we ons stelden waren

vrij algemeen, maar sneden ze niet ook hout? We
kwamen er die middag niet uit.
VOORKEUR EUROPESE PRODUCTEN
Wat Henri Michiels van Dinnissen wel kon constateren, binnen zijn eigen bedrijf, was dat producten
van Europese producenten, wereldwijd, een hoge
betrouwbaarheid genieten. De grote multinationale

‘In de testfaciliteit
van Dinnissen zijn
onlangs veelbelovende
producttesten gedaan’
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IN HET LEVERINGSPROGRAM
VAN DINNISSEN:
r7YVK\J[0U[HRL!OL[O`NP¨UPZJOLULMMPJP¨U[SLNLU
van zakken, Big-Bags, tankauto’s en silo’s
r*VU]L`PUN /HUKSPUN!WUL\TH[PZJOLUTLJOHnisch transport van poeders en granulaten. Slow
flow conveying voor het behoedzaam vervoeren
van breukgevoelige en slijtende producten
r-LLKPUN >LPNOPUN!]VS\TLLU
gewichtsregistratie; continue- of batchmatige,
gravimetrische of volumetrische, dosering
r4PSSPUN .YPUKPUN!THSLU[V[LLUL_HJ[Q\PZ[L
maalstructuur
r4P_PUN 7YVJLZZPUN!WHKKSLTP_PUNJVU[PU\L
mixing, vacuum coating, verhitten, koelen,
drogen, optioneel cross-flow drogen
r:PM[PUN!ZULSLUIL[YV\^IHHYaL]LU]VVY
maximale controle
r=LYWHRRLU!]HU)PN)HNZ]H[LUaHRRLULUIHN
in-box
nog veel, in de praktijk, onbenutte potentie. In het
D-Innocenter®, de testfaciliteit van Dinnissen, zijn
onlangs veelbelovende producttesten gedaan. Samen
met jonge mensen van HAS Den Bosch, Dinnissen
en een derde partij zijn proeven gedaan met reststromen uit de paprika- en tomatenverwerking. Daar
is een geëxtrudeerde korrel uitgekomen die zich
uitermate goed leent tot opwerking met granen, tot
bewerking als broodbeleg, fingerfood, of gezondheidssnack voor ’s avonds ter vervanging van het
borrelnootje. Een nieuw, gezond voedingsproduct,
zonder te veel vet, zout en suiker. Een product dat
met een juiste marketing zal weten aan te sluiten op
het hedendaags wensenpatroon van producent én
consument.
[i] Dinnissen BV, Sevenum
(077) 467 35 55
powtech@dinnissen.nl
www.dinnissen.nl
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