
Het testen van mengers - Een hele ervaring
samen maak je er een succes van!

Guido Kraaijveld – 19 mei 2015



FrieslandCampina brands
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Consumer Foodservice Ingredients

Campina NoyNoy Puddis Valess

Landliebe Chocomel FrisianFlag CoolBest

Rainbow Milli Peak Friso

Friesche Vlag Vifit Fruttis Completa

Napolact Alaska Mona Botergoud

Dutch Lady Foremost DubbelFrisss

Fristi Optimel Frico

Milner Yazoo Appelsientje

Debic

Hollandia

Campina Professioneel

Chocomel

Fristi

Milner

Vifit

Optimel

Campina

CoolBest

Nutroma

Taksi

Frico

Extran

DubbelFrisss

DOMO

DMV

Kievit

Creamy Creation

Nutrifeed

DFE Pharma
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Own unique quality system

To guarantee the safety and quality of its

products, FrieslandCampina has its own integral

quality system:  Foqus

Quality and safety from grass to glass, safe quarding

•food safety 

•product quality 

•safety in the workplace 

•the environment 

throughout the chain!

Homogeneity, 
Segregation

Cleanability



Expert in kindervoeding
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• 75 jaar ervaring in hoge kwaliteit
ingredienten en toepassingen in IFT

• Kindervoeding cultuur: safety first!

• Hoogwaardige (meng) technologie

• Traceability over de hele productie
keten

• Centre of Excellence, waar alle kennis
onder 1 dak zit

• Melk van onze eigen ledenboeren en
eigen grondstoffen voor IFT. 



Ervaringen

Persoonlijk

• 7 jaar proces technoloog R&D bij Hosokawa Micron BV

• Diverse mengers ontwikkeld (batch en continu)

• Vele klanttesten uitgevoerd

• 2 jaar proces technoloog bij FrieslandCampina

• Procesontwerp

• Menger expert - wereldwijd

Project

• Inline blending tbv verpakkingslijn

• Testen bij 4 leveranciers

• Ca. 1500 analyses

• 6 technologien getest

• 2 referentie bezoeken, 9 testdagen

Door scope change wordt er nu geen menger geplaatst… 
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Deze presentatie

Ervaringen delen

testen van mengers

menger keuze
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Waarom testen? 

Alles is toch al bekend?

• Wereldwijd circa 100 IFT mengers

• Dus gewoon uit de catalogus bestellen? 

• Net als een wasmachine? Of auto?

Nee: jouw product, jouw proces, jouw geld. 

Inzicht krijgen over:

• Werking

• Reiniging

• Mengtijd

• Homogeniteit

• Poederafbraak

• En alle andere dingen die jezelf belangrijk vindt

Maar ook…
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Waarom testen bij een leverancier?

Leer je leverancier kennen!

● Organisatie

● Klik

● Expertise

Er is veel mogelijk:

Grote schaal test bij een andere klant

Let op!
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Menger selectie

Veel mengers in nog veel meer varianten

1. Bepaal critical parameters
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Parameters menger selectie

Multiple criteria selection process

Batch of continu
Capaciteit / Batch grootte
Het grotere geheel: vullen en lossen
Cyclus tijden (mengtijd, lostijd, vultijd)
Reinigbaarheid (droog/nat)
Hygienisch ontwerp: EHEDG
Shear (poederafbraak, coating, opbreken van klontjes) 
Homogeniteit
Segregatie
- Bij lossen
- Ontluchtingsfilter
Leegloop
Geluid
Hoogte, ruimte
Investeringsruimte
Service/Onderhoud
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Menger selectie

Veel mengers in nog veel meer varianten

1. Bepaal critical parameters

2. 1e selectie

3. Test de technologie

4. 2e selectie

5. Test de specifieke menger/leverancier

6. Test/onderzoek schaalgrootte
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Hoe gaat dat? voorbereiding

1. Bepaal je testdoelen

critical parameters in project:

● PRODUCT: Homogeniteit, poederafbraak en
ontmenging bij leegloop

● OPERATIONEEL: Reinigbaarheid (droog), mengtijd, 
geluid

2. Stem je doelen af met je leverancier

Hoe ga je ze testen? Kan het niet slimmer?

3. Test programma opstellen

Welke materialen, welke mengers, welke settings

4. Testmateriaal regelen

Vooraf afwegen!

Check of alles is aangekomen bij de leverancier

Afvoer testmateriaal
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Hoe gaat dat? testdag

1. Bespreek je test voor, bij voorkeur ook met de operator van 
de proeffabriek erbij

2. Aan de slag! Na de 1e test een korte check op haalbaarheid
van je testprogramma

3. Kijk overal naar en maak foto’s en filmpjes!
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4. Maak aantekeningen

5. Praat met sales, maar ook
met technologen en
medewerkers van de 
proeffabriek

6. Maak een rondleiding door 
de fabriek

7. Wrap up na afloop



Hoe gaat dat? afronding

Laboratorium analyses

Data analyse

Verslaglegging

Terugkoppeling met je leverancier

Vertel je leverancier ook waarom je zijn menger NIET wilt hebben!

Volgende stap
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Tot slot

Bereid jezelf goed voor: wat wil je waarom testen?

Maak gebruik van de expertise van de leverancier

Laat je overtuigen: niet door praatjes maar met testen!

Testen is zeer de moeite waard:

• Technologie

• Leverancier

Want samen maak je er een succes van!

En leuk!!
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