Marvu verzorgt productie-uitbreiding Vitelco

Voorbereid
op de toekomst

Marvu foodprocessing equipment staat wederom aan de basis van de procesoptimalisatie bij Vitelco. Net als vijf
jaar geleden schakelde het bedrijf Marvu in voor optimalisering van de interne logistiek. Zodat Vitelco nu én in de
toekomst zo efficiënt mogelijk kan produceren.

D

e productie van kalverslachterij Vitelco in Den Bosch groeit
al jaren. De productiecapaciteit is daarom al diverse keren
vergroot. Ook in 2012 was Marvu daar al bij betrokken. Het
bedrijf verzorgde toen de nieuwe inpaklijn voor vacuümverpakt
vlees. Deze op maat gemaakte transportoplossing maakte een
capaciteitsvergroting van 25 procent mogelijk. Marvu hecht waarde
aan langdurige samenwerkingsverbanden zoals die met Vitelco, legt
directeur Marc Vulders uit. “Onze goede samenwerking is gebaseerd
op vertrouwen.”

Marvu foodprocessing equipment
Marvu foodprocessing equipment ontwerpt, produceert,
assembleert en installeert sinds 1993 transportsystemen, specialistische machines en doseerinstallaties voor
de voedselverwerkende industrie. Ze worden onder
meer gebruikt voor de verwerking van vlees, pluimveevlees, vis en convenience producten.

Routing aangepast
Net als bij de vorige uitbreiding heeft Marvu eerst de wensen van
de klant in kaart gebracht. Naast uitbreiding van de capaciteit wilde
Vitelco het kwaliteitsniveau verhogen en inspelen op de behoefte
aan volledige traceerbaarheid van de technische delen. Daarom
kwam er een nieuw volledig geautomatiseerd traceability-systeem.
De productieruimte werd uitgebouwd waarbij Marvu de snij- en
verpakkingslijn opnieuw inrichtte. Het metaaldetectiesysteem werd
herplaatst en voor het samenvoegstation in de uitbouw werden
nieuwe transportbanden geïnstalleerd. Ook werd de routing aangepast zodat palletwagens met vleesproducten niet meer de
productieruimte door hoeven. Dat zorgt voor meer rust en ruimte.
Bovendien zijn de tien ergonomisch ingerichte werkstations zo
gecreëerd dat ze zijn voorbereid op eventuele toekomstige uitbreiding. Al na enkele weken kon een efficiencyverbetering van
minimaal 5 procent worden gerealiseerd.

Ervaring
“Wij hebben specifiek voor Marvu gekozen vanwege hun ervaring
met complexe productieprocessen”, zegt Paul Meeuwissen, Operationeel Directeur van Vitelco. Hij roemt de samenwerking
omdat Marvu alles tot in details voorbereidt. Eventuele
aanpassingen na oplevering worden volgens hem
ook altijd correct uitgevoerd.

Vitelco
Vitelco levert blank, jong rosé en rosé kalfsvlees. Bij Vitelco worden ongeveer 7.500
kalveren per week geslacht. Ze worden op
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O

ok dit jaar haalden veel voedselincidenten de media. Met
name de moedwillige verontreiniging van vlees- en andere
producten met spelden, in november bij de Vomar in Zaandam, werd breed uitgemeten. Aan de hand van camerabeelden
kon al snel een 16-jarig meisje worden aangehouden. Het was een
vorm van vandalisme, dat echter wel ernstige gevolgen had kunnen
hebben. In Duitsland was er een incident dat nog meer in de buurt
van bioterrorisme kwam. Een man perste retailers af. Als ze niet
met een grote som geld over de brug kwamen, dreigde hij babyvoeding te vergiftigen en er werd ook inderdaad gif in producten
aangetroffen. De man werd eind september aangehouden. Ook hier
was de politie hem op het spoor gekomen door camerabeelden
waarin te zien was hoe hij producten op het schap zette.
Terug naar Nederland. De meeste recalls hangen níet samen met
bewuste verontreiniging door kwaadwilligen. Vorig nummer besteedden we al aandacht aan metaal in vlees en vis. Maar er wordt
ook ander vreemd materiaal in voedingsmiddelen gevonden, zo
is op pagina 32 te lezen in ons recalloverzicht van 2017. Zo haalde
Westland in juni aardappelzalmslaatjes terug bij diverse retailers
omdat er stukjes glas in konden zitten. Ook trof een consument een
stukje glas aan in cordon bleu.

tegen in hun ogen onveilige e-nummers kan de indruk ontstaan
dat voedselallergieën ook een modegril zijn. Niets is echter minder
waar. Allergische reacties kunnen leiden tot een anafylactische
shock waarbij de bloedvaten verwijden en de bloeddruk daalt. Dat
kan levensbedreigend zijn. Allergenen moeten dus serieus genomen worden. Het gaat echter regelmatig verkeerd met het vermelden van allergenen op de verpakking.
De problemen met allergenen hangen vaak samen met een verwisseling tussen producten of verpakkingen. Soms gaan producten
in het verkeerde doosje of wordt er een etiket op geplakt dat bij
een ander product hoort. Maar het gebeurt ook dat de fabrikant de
receptuur heeft aangepast maar niet het etiket, of een medewerker
heeft een verkeerde zak en dus een verkeerd ingrediënt gepakt.
Of een toeleverancier heeft de samenstelling van een ingrediënt
gewijzigd zonder dat door te geven aan de voedingsmiddelenfabrikant. Producten kunnen veel verschillende ingrediënten bevatten,
afkomstig uit landen overal ter wereld en soms uit een lange keten.
Hoe complexer de supply chain, hoe groter de kans op fouten.
Een allergenenmanagementsysteem kan veel problemen
voorkomen.

Bovendien waren er terughaalacties van vlees en vis vanwege de
bacteriologische gesteldheid. Ziekteverwekkende bacteriën zijn
vooral gevaarlijk voor de YOPI’s (Young, Old, Pregnant, Immunodeficient). Listeriose, de ziekte door een infectie met Listeria monocytogenes, kan dodelijk zijn. Listeria is extra gevaarlijk omdat het ook bij
lage temperatuur kan gedijen, dus ook in de koeling van de supermarkt en de koelkast van de consument. In 2017 werd in vleesproducten regelmatig een te hoog gehalte aan Listeria aangetroffen:
in Duitse biefstuk, rundertartaar, gesneden snijworst, bloedworst
en spekblokjes. Ook in gebakken lekkerbek en gebakken kibbeling
werd het pathogeen gedetecteerd. Afgezien van Listeria werden
producten teruggeroepen vanwege E. coli. Dat betrof onder
meer Duitse biefstuk en rundertartaar van de Hoogvliet. Een
dag daarvoor was ook al voor beide producten gewaarschuwd
vanwege Listeria.

de nieuwe uitbeen- en productieafdeling van
Vitelco verwerkt tot diverse varianten en snitten. Vitelco is onderdeel van de PALI Group.
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De meeste recalls hebben echter te maken met allergenen. Door de
populariteit van glutenarme diëten en de aversie van veel mensen
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