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Het lijkt haast onmogelijk: de productie 
van Aziatische kant-en-klaar maaltijden 
mechaniseren en automatiseren zónder 
in te boeten op de authenticiteit van de 
gerechten. Toch is Leon Thé, directeur 
van Padifood in Oss, ervan overtuigd 
dat innovatie uiteindelijk zorgt voor 
een opschaling van de productie mét 
behoud van de nu zo kenmerkende am-
bachtelijke kwaliteit.

“Net als een kok bereiden wij onze Aziati-
sche kant-en-klaar maaltijden in fases; dus 
meer batchgewijs dan in een vol continu 
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proces”, zegt Leon Thé, directeur en me-
de-eigenaar van familiebedrijf Padifood. 
“De bereiding van de maaltijden vereist 
vakmanschap en daar komen relatief veel 
handjes aan te pas. Onze uitdaging is om 
menselijke fouten uit te sluiten en het pro-
ductieproces volgens de huidige wet- en re-
gelgeving te borgen. Voor de groei van het 
bedrijf is het nodig om te mechaniseren, 
automatiseren of robotiseren, maar tege-
lijk willen we vasthouden aan de ambach-
telijke bereiding vanwege de authenticiteit 
van de gerechten. Daar ligt een spannings-
veld.”

Procesoptimalisatie
“Het is bijvoorbeeld essentieel om gekook-
te rijst eerst goed te laten uitdampen en af 
te koelen, alvorens deze verder te bereiden 
in een wok. Vroeger was het op een natuur-
lijke wijze terugkoelen toegestaan, maar 
tegenwoordig kan dat echt niet meer. We 
verbeteren onze processen continu. Sa-
men met kenniscentra, opleidingsinstitu-
ten en technische adviesbureaus nemen 
we steeds opnieuw de productie onder de 
loep om te kijken hoe we die kunnen op-
schalen, zonder concessies te doen aan de 
authenticiteit van de gerechten. Sterker 
nog, wellicht kan automatisering en robo-
tisering de kwaliteit van de producten zelfs 
verbeteren. Een constante flow in het pro-
ductieproces is daarbij een voordeel.”

Familiebedrijf 
Ruim vijftig jaar geleden verlieten de ou-
ders van Thé Indonesië om een nieuw be-
staan op te bouwen in het Brabantse Oss. 
Zij openden daar Chinees-Indisch restau-
rant De Padihoeve. De naam komt van 
het Maleisische woord ‘padi’ (rijst) en het 
woord ‘hoeve’ (boerderij). Bij vader Theo 
Thé ontstond het idee om verse kant-en-
klaar maaltijden te gaan bereiden voor 
retailers; gerechten van dezelfde kwaliteit 
als die van het succesvolle restaurant. Dat 
was eind vorige eeuw het begin van het 

22-23-24_padifood.indd   22 11-06-21   13:10






