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Wie frieten zegt, zegt mayonaise. Met eieren, met citroen, in een glazen bokaal

of in een knijpfles, het maakt niet uit: mayonaise is en blijft een topper. 
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CONTINENTAL FOODS IN PUURS
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❶ Specerijen
Liefst 600 specerijen liggen hier in

bakken opgeslagen. “Alle allergenen
worden eruit gehaald”, zegt operations
director Peter Van Ingelghem. Vervol-
gens worden meerdere specerijen in
zorgvuldig afgemeten hoeveelheden
gemengd in zakken. Zo ontstaan de
specerijenbases voor de diverse 
sauzen van de groep. De geheel eigen
smaak van die sauzen wordt deels
bepaald door die specerijenmixen,
waarvan de samenstelling uiteraard
geheim blijft.

❷ Mixen
Welkom in wat de groep ‘de keuken’

noemt. Hier worden alle sauzen bereid.
Eerst worden de ingrediënten
gemengd. Voor mayonaise gaat het
enerzijds om eierdooiers en koolzaad-
olie in twee aparte kuipen en ander-
zijds om een mengeling van mosterd,
specerijen en azijn. Al die ingrediënten
worden gemixt tot een emulsie.

❸ Van kuip naar kuip
Bij elke nieuwe opstart van de pro-

ductie is het wachten tot de mayonaise

‘pakt’. Vandaar de twee kleinere kui-
pen: de mayonaise belandt eerst in de
eerste kuip en mag pas naar de tweede
kuip wanneer de consistentie top is.

❹ Bokalen
De mayonaise wordt in glazen boka-

len gegoten. Eerst worden die gerei-
nigd met geïoniseerde lucht om zelfs
de kleinste stofdeeltjes te verwijderen.
“Elke bokaal gaat ook door een metaal-
detector”, licht Peter Van Ingelghem
toe. De werking van die detector wordt
om het halfuur gecontroleerd. Daartoe
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OP ZOEK NAAR GROEI
Zoek niet naar mijnheer Devos of
mevrouw Lemmens, dit is al lang
geen familiebedrijf meer. In 1985
kocht de Amerikaanse multinatio-
nal Campbell Soup de families uit.
In 2013 kwam het bedrijf in han-
den van het investeringsfonds
CVC Capital Partners, dat toen de
Europese activiteiten van Camp-
bell Soup overnam. Via Continen-
tal Foods bezit CVC een porte-
feuille van lokale merken in België,
Finland, Frankrijk, Duitsland en
Zweden. Naast Devos Lemmens
gaat het bijvoorbeeld om het
azijnmerk De Blauwe Hand, Impe-
rial, Royco, V8, Liebig en Aïki.
Devos Lemmens wordt vandaag
via twee kanalen verkocht. Ener-
zijds de retail, anderzijds het out of
home-kanaal. “Momenteel willen
we vooral in dat tweede segment
groeien”, zegt Lies Eeckman, mar-
ketingverantwoordelijke bij Conti-
nental Foods België. “Sinds sep-
tember leveren we sauzen aan
Quick en ook in de frituren willen
we meer voet aan de grond krij-
gen. Daarnaast mikken we ook op
restaurantketens, pretparken en
dergelijke.”
De onderneming exporteert haar
sauzen naar Frankrijk, Duitsland,
Nederland, Italië, Griekenland,
Bulgarije, Polen en Zuid-Korea en
ondertekende onlangs een con-
tract in de Verenigde Arabische
Emiraten. Of er ook een  halalcer -
tificering staat aan te komen? De
vraag valt wat ongemakkelijk. Bij
ons lijkt zo’n halallabel automa-
tisch te leiden tot een irrationele
polemiek met een ordinair racis-
tisch ondertoontje. Denk maar
aan de beroemde Luikse Siroop, of
Bister (mosterd), dat zich zelfs
verplicht zag terug te krabbelen.
“Wij bekijken allerhande pistes
om te groeien”, houdt de marke-
tingverantwoordelijke zich op de
vlakte. Om er meteen aan toe te
voegen: “Ons merkimago heeft de
absolute prioriteit.”

wordt een metalen staafje een tijdje in
een pot mayonaise gestopt, die vervol-
gens door de detector gaat.

❺ Etiket
Nog zo’n veiligheidsmaatregel: tus-

sen de mayonaise en het deksel wordt
altijd wat stoom geblazen. “Dat ver-
klaart het typische geluid wanneer je
zo’n bokaal de eerste keer opent”,
klinkt het. “Voor de consument is dat
de garantie dat de bokaal nog niet eer-
der open is geweest.” Om dezelfde
reden ontwierp het merk het typische

etiket dat de bokaal met het deksel ver-
bindt: als dat intact is, is de bokaal
nieuw.

❻ Opslaan
Hier is voldoende plaats voor de pro-

ductie van vier dagen. Vervolgens ver-
trekken de sauzen naar de klanten of
naar het depot van de groep in Meche-
len. “Alle Belgische klanten worden
vanuit Mechelen beleverd”, verduide-
lijkt Peter Van Ingelghem. “Buiten-
landse leveringen vertrekken recht-
streeks vanuit Puurs.”
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