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Trends en ontwikkelingen

Duurzame verpakkingen
zijn nog een uitdaging
Tekst en foto’s: Jacqueline Wijbenga

Biologische producten in een duurzame verpakking is het ideaalbeeld
van de biologische levensmiddelenproducenten. In veel gevallen kan
dat, maar nog niet voor alle verpakkingsbehoeften is een biologische
oplossing beschikbaar. Met name vershoudfolie is een uitdaging voor
de verpakkingsproducenten, zo bleek op BioVak 2011.

Voor verschillende
verpakkingen zijn er
biologische alternatieven beschikbaar, maar
doordat deze iets
duurder zijn, wordt
toch vaak gekozen
voor gewoon plastic.



Een ondernemer die duurzaamheid hoog in
het vaandel heeft staan en kiest voor biologische producten, moet ook bewust kiezen
voor een verpakkingsoplossing die daarbij
past. Dat is de mening van leveranciers van
duurzame verpakkingen aanwezig op BioVak 2011 in Zwolle. “Op de beurs kunnen
we bij de cateringpunten alleen maar biologische producten kopen. Maar de manier
waarop die worden geserveerd, heeft geen
aandacht gekregen”, aldus een vertegenwoordiger van BioWare in Lemmer. Tot zijn
grote verbazing werd de soep geserveerd in
een gewone plastic kom met dito lepel.
Voor de toepassingen die nodig zijn in de
catering, zijn voldoende duurzame alternatieven op de markt, menen BioWare (productlijn van Huhtamaki GmbH), NaturEko,
Biological Solutions en OmniPac GmbH.
Alternatieven
De meeste duurzame bekers en bakjes worden vervaardigd van plantaardige materialen. Veelgebruikte grondstoffen zijn maïs,
rijst, palm- of bananenbladeren, rietsuiker en
aardappelen. Huhtamaki, producent van Bioware-verpakkingen, werkt alleen met pro-

ducten die volledig biologisch afbreekbaar
zijn. Frans van Hettema: “Dat betekent dat je
onze producten bij het GFT-afval kunt deponeren en dat ze na verloop van 60 dagen
volledig zijn gecomposteerd.” Producten die
volledig biologisch afbreekbaar zijn, zijn
voorzien van het kiemplant-logo (zie foto
onder). BioWare houdt ook rekening met de
carbon footprint van product en productieproces. “Onze grondstoffen komen uitsluitend uit Europa. Dit verzekert korte logistieke lijnen en goede arbeidsvoorwaarden.”
Niet alle leveranciers kiezen voor deze benadering. NaturEko bijvoorbeeld heeft in het
assortiment palmbladverpakkingen. Die
palmbladeren komen uit de tropen. “Wij
maken deze producten volgens de principes

van Fair Trade”, verzekert de vertegenwoordiger.” De producten zijn verkrijgbaar in
foodservice-verpakking, maar ook voor retail met een speciaal afbreekbare folie. Deze
folie is geschikt voor het behoud van de producten op de schaal. “De folie is echter poreus, dus wel geschikt om bijvoorbeeld fruit
of groente op de schaal te presenteren,
maar niet voor het bewaren voor voedingsmiddelen die kunnen bederven. Dergelijk
vershoudfolie is nog niet beschikbaar in biologische varianten, daar ligt de uitdaging op
dit moment voor de ontwikkelaars.”
Uitdaging
De biologische folies die nu beschikbaar
zijn, zijn allemaal luchtdoorlatend. Met
name voor zuivel en vlees is er grote behoefte aan niet-luchtdoorlatend folie. Van
Hettema: “De ontwikkeling van biologische
verpakkingsmaterialen staat nog aan het
begin. De eerst T-Ford kwam ook in slechts
één uitvoering van de band, in een zwarte
kleur. Keuze was er niet. In dat stadium bevinden wij ons nu. Maar de ontwikkelingen
gaan door en het aantal producten en productvariaties neemt toe naarmate de tijd
vordert en de markt groeit.”


BioVak 2011 belicht
totale keten en meer
Alleen verpakkingen met het kiemplant-logo zijn biologische afbreekbaar en voorzien van de benodigde
herkomstcertificaten.
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