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Marktleider in 
Belgische frituurmarkt
De Best Bite Vierkante frikandel van het Belgische voedings- 
bedrijf Vanreusel Snacks bleek tijdens smaakonderzoek in 
Nederland de lekkerste te zijn. Kwaliteitsmanager Ilse Roekens 
en productiemanager Dirk Timmermans benadrukken het 
belang van de juiste grondstofkeuze, receptuur en kwaliteits-
borging. Over de samenstelling van de smaakbepalende  
kruidenmix hullen ze zich in stilzwijgen. 

Familiebedrijf Vanreusel Snacks uit het 
Limburgse Hamont-Achel is marktleider in 
de fabricage en distributie van frikandellen, 
gehaktballen, hamburgers en ander lekkers 
in de Belgische frituren, ons erfgoed. 

Het familiebedrijf startte in 1953 als een 
slagerij met vooral ambachtelijke vlees- 
waren.  
Vandaag telt Vanreusel Snacks 220 mede-
werkers, waarvan 150 in Limburg. Het 
Hongaarse zusterbedrijf Flema Snacks  
produceert spiesproducten, er werken 70 
medewerkers. In 2014 realiseerde de groep 
een omzet tussen 35 en 40 miljoen euro. 

De geslaagde introductie van de Vierkante frikandel bij de noorderburen was aanleiding voor het 

smaakonderzoek bij het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO).  
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Best Bite Vierkante frikandel lekkerste van Nederland

Frituurmarkt
Naast het Vanreusel-merk voor de  
frituurmarkt in België en Nederland,  
produceert Vanreusel Snacks 

onder private label ook voor de Belgische 
en Nederlandse markt. “De Belgische fri-
tuurmarkt is goed voor zo’n 80% van onze 
omzet”, vertelt productiemanager Dirk 
Timmermans. “Frituuruitbaters kopen in 
via de groothandel. De komende jaren 
willen we vooral verder groeien in de 
B2B-markt, nu 20% van onze omzet.” Ne-
derland is goed voor een vijfde van de 
omzet, vooral in de frituurmarkt. Populair 
in Nederland zijn vooral de frikandellen, 
pikante gehaktstaven en kroketten. 

Geslaagde introductie
De geslaagde introductie van de Vierkante 
frikandel bij de noorderburen halverwege 
2014 was aanleiding voor het Centrum voor 
Smaakonderzoek (CSO) om een smaakon-
derzoek uit te laten voeren. Kwaliteitsmana-

IFS-certi!caat en  
gecerti!ceerde autocontrole 
Vanreusel Snacks beschikt sinds 2006 
over een IFS certificaat. Kwaliteitsmanager 
Ilse Roekens: “Niet omdat onze klanten 
daarom vroegen, wel omdat we een voed-
selveiligheids- en kwaliteitssysteem wilden 
hebben gebaseerd op een risicoanalyse 
binnen het bedrijf en dat ons toelaat zelf 
werkinstructies uit te schrijven. We wilden 
onze eigen werkcultuur in een systeem 

kunnen brengen.” Vier jaar 
later koos de snackfabri-
kant ook voor een 
gecertificeerd autocon-
trolesysteem volgens de 

gidsen 17 voor eigen 
transport en door derden en 19 

voor de productie. Roekens zag er geen 
graten in om het handboek ACS-gidsen 
zelf op te stellen. “Het is tamelijk eenvou-
dig om vanuit het IFS-systeem naar een 
autocontrolesysteem te gaan. Wij laten 
beide systemen toetsen aan eenzelfde 
kwaliteitshandboek met hier en daar een 
klein nuanceverschil.” 
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temperatuur van -40°C in de shockcellen. 
Productiemanager Timmermans: “Diverse 
verpakkingen zijn mogelijk,  waaronder stan-
daard vouwkarton in  uiteenlopende groottes, 
multihead met afzakmachine, alsook luxere 
sprinterverpakkingen en grote bulkverpak-
king.” Opslag gebeurt bij -20°C in het vries-
huis van de expeditie. 

Sensorisch onderzoek
Voor een productiebatch vrij 
wordt gegeven, vindt ’s mor-
gens, daags na de productie, 
standaard uitgebreid senso-
risch onderzoek plaats. Het 
bedrijf beschikt hiervoor over 
een getraind team, dat alle vrij 

te geven batches beoordeelt. De producten 
worden gefrituurd in een professionele in-
stallatie. “De keurders beoordelen de 
smaak, kleur en textuur. Het is evident dat 
alle beoordelingen in orde moeten zijn, an-
ders gee! de kwaliteitsdienst de batch niet 
vrij”, verduidelijkt de kwaliteitsmanager. 
“De houdbaarheid van onze snacks is niet 
langer dan acht maanden, korter dan ge-
bruikelijk bij snacks. Smaak en kwaliteit 
staan voor ons bedrijf voorop.”
Vanuit het streven naar continue kwaliteits-
verbetering organiseert Vanreusel Snacks 
ook regelmatig R&D Cafés. Het bedrijf  
nodigt in een informele omgeving fri-
tuuruitbaters uit om vragen te beantwoor-
den om zo terugkoppeling vanuit de markt 
te verkrijgen. 
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ceerd wordt. “De leveringgroottes ver-
schillen daardoor per dag.” 
De productie start op zondag om 22.00 uur 
en eindigt op zaterdagochtend om 6.00 uur.

Geautomatiseerde productie
Het moderne, hygiënisch ontworpen voe-
dingsbedrijf hee! strikt van elkaar geschei-
den productie- en inpakruimten. De ge"l-

terde lucht wordt er continu ververst en er 
heerst een overdruk. De deegmakerij voor 
de frikandellen – in feite een worst van "jn-
gemalen vlees zonder velletje – bevindt zich 
centraal tussen de kook- en braadafdeling 
voor bijvoorbeeld gehaktballen of hambur-
gers. Een grote versnijder verkleint het vlees 
voor de frikandellen, waarna de operator de 
vleesmassa vanuit een hygiënische contai-
ner in een mixer stort. Kruiden en onder an-
dere zetmeel doseert het bedrijf automatisch. 
Vervolgens gaat de massa opnieuw in contai-
ners naar de kookafdeling. Hier staat allereerst 
een vulmachine voor het vormen van de fri-
kandel. De frikandel gaat daarna door een 
lang warmwaterbad van circa 90°C. “Belang-
rijk is dat de kerntemperatuur van het vlees 
72°C bedraagt”, legt de kwaliteitsmanager uit. 
De frikandellen verpakt Vanreusel Snacks 
handmatig en passeren de metaaldetector. 
Vervolgens vliegen ze de diepvries in bij een 

ger Ilse Roekens: “CSO is een ona#ankelij-
ke organisatie in Wageningen, onder andere 
bekend van de nationale oliebollentest van 
de landelijke krant Algemeen Dagblad (AD). 
Naast onze Best Bite worden er nog zes  
horeca A-merkfrikandellen door een zestig-
tal consumenten blind getest op smaak.”

Kwaliteitsgrondsto!en
Kwaliteitsvlees en de speciaal voor Van-
reusel ontwikkelde geheime kruidenmix 
bepalen volgens Roekens smaak van de 
frikandel. “Voor de productie van onze 
Vierkante frikandel gebruiken we een 
mengeling kwaliteitsvlees van kip, varken 
en paard. Voor andere snacks bestaan er 
andere mengelingen van deze grondstof-
fen. Wij werken met hoofdzakelijk in de 
Benelux geproduceerde grondstoffen en 
dragen op die manier, in combinatie met 
efficiënte productietechnieken, bij tot een 
kleinere ecologische voet- 
afdruk.” De productiemanager voegt nog 
toe dat het bedrijf geen grote vleesvoorra-
den heeft, omdat ordergericht geprodu-

‘ Keurders beoordelen 
smaak, kleur en textuur 
van elke batch’

Ilse Roekens (links) en 

Dirk Timmermans bena-

drukken het belang van 

grondstoffenkeuze.  
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Modulaire productielijnen 
Dagelijks verwerkt Vanreusel Snacks tussen 
de 70 en de 100 ton vlees, waaronder fri-
kandellen met verschillende samenstellingen 
en in verschillende groottes (80-250 gram), 
hamburgers, gehaktballen en de enige echte 
Crizly pikant. Het totaal aantal snackrecep-
turen bedraagt ruim 100. Volgens productie-
manager Dirk Timmermans onderscheidt 
Vanreusel zich door de mogelijkheid om 
modulair een productielijn in te richten, afge-
stemd op de receptuur en de verpakking. 
Totaal zijn parallel zeven productielijnen 
mogelijk, waarbij installaties, zoals vormen, 
vullen en coaten, gedeeld worden. “Door 
kleinere of grotere machines te gebruiken, 
houden de productiemedewerkers ook nog 
eens rekening met de batchgrootte.”


