Fresh on
Demand

Hoe behoud je productkwaliteit van groenten en fruit terwijl we het gebruik
van chemische gewasbeschermingsmiddelen en milieubelastende verpakkingen
willen reduceren? Hoe zorgen samenwerkende ketenpartijen ervoor dat zij
versproducten van hoge kwaliteit kunnen blijven leveren? En in hoeverre kan
daarmee de consumptie van groenten en fruit worden verhoogd? Deze en
andere onderzoeksvragen worden in het project Fresh on Demand onderzocht.
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Smart chain concept
De deelnemers aan dit project werken aan:
• de ontwikkeling van kennis over fysiologische kwaliteit
• meet- en detectiemethoden voor een brede range aan kwaliteitsaspecten (van bederf tot smaak)
• slim en gericht gebruik van (kwaliteit)informatie uit de keten
• tools waarmee kan worden voldaan aan de huidige en toekomstige voedselveiligheids- en
duurzaamheidswensen
Het verbeteren van de intrinsieke kwaliteitsbeheersing: het smart chain concept is het uitgangspunt.
Deelnemers delen deze kennis en tools via een kennisplatform, zodat ook andere bedrijven geïnformeerd
kunnen worden over de opgedane kennis.

Zeven deelprojecten
Het project Fresh on Demand bestaat uit de volgende deelprojecten:
1

Biomarkers voor kwaliteit
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Dit project gaat in op de actuele discussie rondom het

Ontwikkeling dynamisch verpakkingsconcept

ontwikkeling van een smaakmodel voor tomaten op basis

gebruik van plastic verpakkingen in de AGF-sector.

van non-destructieve metingen. Daarnaast wordt een

Een nieuw ontwikkelde biobased folie zal worden gebruikt

smaakmodel voor appels ontwikkeld als alternatief voor

als MA-verpakking. De folie zal volledig recyclebaar zijn.

dure expert- en consumentpanels.

Een groot voordeel is dat deze verpakking zorgt voor een
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Optimalisatie van containertransport per trein
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4

Ketenkwaliteit van tropische vruchten optimaliseren

Onderzoek naar het beter beheersen van de ketenkwaliteit
van tropische vruchten. Papaja dient als casestudie, met
als doel een hoger aandeel hoge kwaliteit, ready-to-eat
vruchten aan de retail c.q. aan de consument te kunnen
aanbieden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een betere
houdbaarheid van het binnenkomend product zodat
verliezen worden gereduceerd.
5

Stevige en lekkere blauwe bessen

Onderzoek naar het optimaliseren van de voorzienings
keten, van producent tot consument, met als doel
een consistente kwaliteit in de vorm van een stevige/
knapperige blauwe bes mét een goede smaak. Centraal
staat de ontwikkeling van een meetmethode voor de
kwaliteit (met name stevigheid en meligheid) van blauwe
bessen in de keten. Daarnaast wordt het effect van
oogstmoment en ketencondities op kwaliteit onderzocht.

Interesse?
De resultaten uit het Fresh on Demand project bieden bedrijven interessante mogelijkheden, zoals meer
grip op ketenkwaliteit, objectieve meetmethoden, duurzamer bedrijfsvoering, inzicht in productfysiologie,
kwaliteit en veiligheid en betere ketenintegratie.
Geïnteresseerd in wat Fresh on Demand concreet kan bijdragen aan uw doelstellingen? Neem gerust
contact met ons op.
Fresh on Demand wordt mede gefinancierd door het Ministerie van LNV (TKI, Topconsortia voor Kennis en
Innovatie), GroentenFruit Huis en een uitgebreide groep private bedrijven van telers tot aan leveranciers
van sensoren en technologieën.
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