Ben Dellaert (PPE):

"Nederlandleverteenwereldei"
Nederlandse kippen leggen smakelijke eieren. Een deel van die eieren belandt
als eitje op het bord van de consument. Gekookt, gebakken of thuis verwerkt
in tal van gerechten. Eenflink deel van de eieren wordt door de nationale en
internationale industrie verwerkt. Het Productschap voor Pluimvee en Eieren
(PPE)volgt de keten van kip en ei tot verwerking en consumptie.

H

et PPEheeft een eigen commissie voor de eierensector.
Nietverwonderlijk, want het eiishet tegendeel van een
ondergeschoven kindje. De33miljoen Nederlandse hennen
leggen tot ons genoegen tien miljard eieren perjaar. Daarvan wordt
44%inde kooigelegd, de scharrelhen levert 41% en hennen dievan
eenvrije uitloop genieten en een biologisch leven leiden, nemen
respectievelijk 13en 2%voor hun rekening.DeNederlander ismet
184stuks perjaar een gemiddelde ei-eter. Erzijn landen waar bijna
het dubbelewordt geconsumeerd, zoals Mexicomet 350eieren per

persoon. EenEuropees land alsFrankrijk komt tot 250.Driekwart
van onze aanzienlijke productie wordt dan ookgeëxporteerd, met
Duitsland alsgrote afnemer.
InEuropa isdevraag naar Nederlandse eieren groot. Men waardeert
zevanwege dever doorgevoerde en gerenommeerde standaard voor
voedselveiligheid. Dat iseen uniquesellingpointvan onze totale
agroproductie, en die vorm van zekerheid en betrouwbaarheid geldt
alsvoordeel.Zekerbij het ei.Consumenten mogen geen enkelrisico

BenDellaert: "Als weonskwaliteitsniveau handhaven, blijven weprofiteren vanonzegunstige marktpositie.'

pagina 2

lopen bij het consumeren, en een vaststelling van besmetting met
Salmonella enteritidis (S.e.)ofSalmonella typhimurium (S.t.)kan de
hele sector enorme reputatieschade opleveren. Het tegengaan van
dezebesmetting kan alleen tot succes leiden alsde hele productiekolomsamenwerkt. Het PPEheeft eengroot aandeel inhet coördineren
van de activiteiten omtot een veilig en onbesmet eindproduct te
komen.Vergelijkend onderzoek van deEU wijst uit dat Nederland

'DeNederlandse
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uiterst succesvol isin het terugdringen van besmettingen. Datkost
geld en daarmee verhoogje de kostprijs, ookvoor deexport.Als
andere exporterende landen het minder nauw nemen, hoe bescherm
je danje eigen product? Elkeiziet er algauw gezond uit, maar de
afnemers zien wel deverschillende prijskaartjes. Dàtvragen we aan
BenDellaert, de secretaris van hetPPE.

Hoogwaardigemarkt
"Het PPEricht zichmet name op het faciliteren van de Integrale Keten
Beheersing, de 1KB", bevestigt Dellaert. "Datiseen garantie opkwaliteit en opde optimale hygiëne.Pureproductvoordelen die overal ter
wereld zwaarwegen.Alsgrootste exporteur vaneieren eneiproducten hebben we namens onze hele sector een naam hoogte houden
en daar spannen wij ons tot het uiterste voor in.Duitsland kent het
1KB alshet kwaliteitssysteem KATen daarwerken wij opéén lijn mee
samen.Duitsland iseen grote afnemer met een hoge kwaliteitseis,en
alsje daaraan weet te voldoen, dan is dat bijna een keurmerk opzich.
Maarneem een land alsJapan, van oudsher toonaangevend als het
gaat omvoedselkwaliteit en hygiëne.Onzeei-verwerkende industrie
iséén van debelangrijkste leveranciers van eiwitpoeder aanJapan.
Eiwitpoeder wordt veelgebruikt inbijvoorbeeld sushi.Alsje een
dergelijke langerelatieweet vast te houden, dan betekent dat iets.
Wijmoeten het niet zozeer van deprijs hebben alswelvan dekwaliteit. Endaar iseen hoogwaardige markt voor, misschien wel de beste
markt van dewereld.Weetje opdie markt te presteren, dan benje
zekervanje zaak en houdje altijd uitzicht opeen zekere toekomst.
Hoewelje daarop niet moet gaan vertrouwen, want dan staat de
concurrentie klaar omje van detroon te stoten." Dellaert wijst ookop
dekwaliteit van onze logistiek. "Deketen weet het verwerkte eilangs
korte wegen snel te leveren en de hygiënische omstandigheden het
heletraject optimaal te houden.Aansprekend positieve voorwaarden
voor een succesvolle export."
Verwerkende industrie
Kookje een eitje danworden eiwit en dooier hard. Koksweten dat
je dedooier goed kunt gebruiken omvocht te binden, en voegen
deze toe aan hun sauzen en soepen.Delecithine in dedooier iseen
stof dievet en water versmelt tot een emulsie.Ziedaar het geheim
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vanmayonaise.Voegjeeiwit aan eenkokendemassa toe,dan stolt
het.Eenperfecte eigenschap omte helpen bij het klarenvanvlees,
vis-en groentejus. Enslaanwe het eiwit stijf, dan ontstaat een licht
entoch stevig schuim,waarmee gebaksdeeg ofdesserts luchtig
worden bereid.Voorhet kleinschalige gebruik door bijvoorbeeld
horeca enbanketbakkers worden nog altijd verse eieren ingekocht,
omte verwerken inbrood, koekjes, cake,pasta's,ijs en nogveel meer
etenswaren. Maar het aandeelvan het industrieel verwerkte product
groeit zienderogen. Meeren meerworden gepasteuriseerde eieren
gebruikt. Professionals inbakkerijen, restaurants, snackbars en de
ketens van deze bedrijven verwerken inhun producten een groeiend
volume vloeibaar aangeleverde eieren.Gebruiksgemak, optimale
voedselveiligheid en prijsvoordeel verschaffen de ei-verwerkende
industrie dewind inde zeilen. Dellaert: "Het gebruik van verse eieren
straalt natuurlijk een zekereambachtelijkheid uit.Maar de overige
voorwaarden winnen aan belang.Gepasteuriseerd eigeeft garantie opvoedselveiligheid.Jekunt het gebruiksgemak van verwerkte
eieren indeprofessionele keuken niet overtreffen. Ennu ook qua
smaak niemand het verschil proeft, isvoor de koken bakker dekeuze
niet zomoeilijk. Zenemen geenverse eieren opvoorraad, maar het
verwerkte ei,zogoed alskant en klaar."

Extraaanbeveling
Deverwerkende industrie isverregaand geautomatiseerd. Dat
begint bijhet machinaal brekenvan de eieren.Ineen doorlopend
productieproces worden eiwit en dooier gescheiden en naar metalen
vaten gevoerd voor meer specifieke verwerking. Drogen, indikken
ofdiepvriezen. Suiker ofzout toevoegen. Deeindtoepassing bepaalt
de bewerkingen en de industrie weet een serie producten televeren dievoor veledoeleinden geschikt is.Ookhier zienwe een extra
zware controle opvoedselveiligheid. Gedurende deverwerking tot en
met het verpakte product worden monsters genomen omin het lab
uitsluitsel tegeven overdeaanwezigheid vanbacteriën. Zoworden
bijvoorbeeld, voor het allerbeste resultaat, dekartonnen verpakkingen met eiproducten inpoedervorm uiteindelijk ineen laatste behandelfase gepasteuriseerd, palvoor zede fabriek verlaten.
Overigensworden verwerkte eieren opeen verrassend breed en
veelzijdig terrein gebruikt. Bijvoorbeeld alsgrondstof of toevoeging
voor een scala aanvoedingsmiddelenbedrijven als beschuitfabrieken

endedrankenindustrie. Ookvinden eieren eentoepassing in
producten alsshampoo en lijm. Eengroeiende productie vande
verwerkende industrie, en een stijgende afzet en export vande
leveranciers van producten opbasisvanverwerkte eieren, ishet
gevolg.Vragenwe Dellaert naar degroeivandesectorafzet opde
internationale markten, dan raken weverzeild in dediscussie over
ons belang omwereldwijd met deexport geld te verdienen en het
streven opbasisvan de MVO-gedachte omde transportkilometers
terug te dringen en daarmee deCGyuitstoot te minimaliseren.
"Transport heeft onze aandacht.Vanzelfsprekend moeten we daar
innovatieve, uitstootreducerende oplossingen voorvinden.Maar
we doen zeker niet minder aan het terugdringen van uitstoot
aan de productiekant. Pluimveebedrijven weten opgrote schaal
energie te besparen. Enookenergie te leveren,want kippenmest
wordt tegenwoordig in energiecentrales alsbrandstof gebruikt.
Ookeenaantal kleineverbeteringen, zoalshet pasteuriseren inde
laatste fase, dus in het pak, bespaart alles bij elkaar aanmerkelijk
ophet energieverbruik. Kortom,we moeten openergie besparen
en deuitstoot minderen, maar dat kan opverschillende manieren.
Daarhoeft deexport niet ondertelijden. Integendeel, zou ikzelfs
zeggen, onze energiezuinige productie isvoor dewereld een extra
aanbeveling om deeiproducten uit Nederland te importeren."
Gelijkevoorwaarden
Naast voedselveiligheid vraagt ookde diervriendelijke aanpak om
de nodige aandacht. DeNederlandse pluimveehouder wilgoed voor
zijn dieren zorgen.Maaraan alles hangt een prijskaartje, en het is
devraag ofdeeindgebruiker, deconsument, aan die extra zorgwil
meebetalen.Jekunt dan als Nederlandse sector een hoog gehalte aan
diervriendelijkheid inbrengen, alsje eieren daarmee zichzelf uit de
markt prijzen, kunje weltrots zijn opje aanpak maar staje nog met
lege handen.
Demeest diervriendelijke eieren zoalsvan maïs-,biologische -en
scharrelkippen vinden grotendeels direct hunweg naar de eettafels
omalsverseitje teworden genuttigd. Deindustrie isvoor deverwerking meer geïnteresseerd inde kooi-eieren.Ookdaar scherpt men de
regels aan, diediervriendelijkheid moeten bevorderen. HetPPEvindt
dat dierenwelzijn het onderwerp in deonderhandelingen overde
liberalisering van dewereldhandel serieuze aandacht verdient.Met
het enorme belang van deexport van deNederlandse eiersector isde
noodzaak omookandere landen deextra kosten voor een behoorlijk
dierenwelzijn te laten maken.Ongelijke voorwaarden staan immers
een gelijkschakeling opwereldniveau indeweg. Hetiseen oneerlijke
concurrentie, alsde een zichmoet houden aan ver doorgevoerde en
kostprijsverhogende eisen,waar de ander zichnergens aan hoeft te
storen.
Heteindproduct zal het verschil niet laten zien, maar delagere prijs
zalinkopers altijd aanspreken.Ziter noggroei inde sector, vragen
we BenDellaert.Hij ziet het cijfermatig alseen uitgemaakte zaak.
"Dewereldbevolking groeit explosief enhet aantal monden dat
we moeten voeden, neemt dus toe.Het eiisvoedzaam en gezond,
het verwerkte product veiligen houdbaar. Daar kunnen wij nog
eeuwen van profiteren, zekerwanneer we dekwaliteit op topniveau
handhaven. Ziedaar het streven waar het PPEzichgraagvoor inzet."
FritsH. Emmerik

