
DUIDELIJKE OPLOSSINGEN VOOR BEWUSTE 
CONSUMENTEN!

De consument van vandaag wordt steeds 
gevoeliger voor bepaalde ingrediënten in 
voedsel. Smaakversterker, zuurteregelaar, 
allergenen, kleurstoffen: de groep kopers, 
wie het zonder wil, wordt steeds groter.

Dankzij de VAN HEES® innovaties kunnen 
voedingsmiddelen ook geproduceerd 
worden zonder of in ieder geval met min-
der toevoegingen. Het beste voorbeeld is 
de nieuwe generatie Kookham met slechts 
twee E-nummers in de declaratie van het 
eindproduct. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door een 
gerichte aanpassing van de verwerkings-
technologie in Interactie met de VAN HEES 
-kwaliteits oplossingen. De nieuwe genera-
tie VAN HEES oplossing  voor gekookte ham 
verschilt van de conventionele, met fosfaat 
geproduceerde gekookte ham. De textuur 
lijkt meer op vlees door de vezelige structu-
ur. Probeer het uit!

Voordelen:  
   Cleaner label
   Fosfaat vrije formulering
  Zonder glutamaat
  Allergeen vrij
   Milde smaakmaker met een 
delicaat mondgevoel
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 MATERIAALSAMENSTELLING

Grondstof
100,00 % Varkens Platte en bovenbil, met speklaag 
  pH-waarde > 5,7 
  Temperatuur van het vlees 1-2 °C 
  Bewerking: vrij van vet en vliezen op de delen 
  die tegen elkaar worden geplaatst tijdens het  
  vormen.

Voor de pekel:
 79,42 %  ijswater+- 0 °C
 1,20 %   Super-PÖK® oGAF  
  Art.-nr. 101 058
 7,20%   AROMIX® Neo oGAF  
  Art.-nr. 308 115
 3,00%   SMAK® Gourmet WL oGAF  
  Art.-nr. 108 099
 9,18%   Nitrietpekelzout(NPS)

De recepten worden gemaakt op basis van onze inzichten. Aan de resultaten en 
uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend en wij kunnen geen verantwoordeli-
jkheid nemen voor eventuele afwijkingen t.o.v. lokale wetgeving of anders.

De volgende dag 90 minuten drogen, 90 % vacuüm, tem-
peratuur 2 °C.
Na het tumblen in geschikte vormen, darmen, krimpzak-
ken, eiwitfolie of netten plaatsen.

Garen op 75 °C tot een kerntemperatuur van 72 °C.
Laat een nacht afkoelen in de koeling.
Desgewenst de volgende dag uitpakken, drogen in de 
Rookkast en afmaken met rook. 
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Aanbeveling voor verklaring overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 1169/2011

INGREDIËNTENLIJST 
Varkensvlees, zout, natuurlijk aroma, conserveermiddel 
(E250), dextrose, antioxidant (E301), kruidenextracten

ETIKETTERING VAN ALLERGENEN 
Allergeen vrij

VOEDINGSSTOFFEN (berekend op 100 g) 
Energie 623 kJ  148  kcal
Vet  5,8 g
 daarvan verzadigde vetzuren   2,3 g
Koolhydraten    0,8 g 
   daarvan suiker   0,4 g
Eiwit 23,3 g
Zout (= natrium x 2,5)   1,4 g

VERWERKINGSTECHNOLOGIE

Van het ijswater (ca. 20 % ijs), Super-PÖK®  oGAF,
AROMIX® Neo oGAF, SMAK® Gourmet WL oGAF en 
nitrietpekelzout. een pekel te maken.
Laat de pekel stabiliseren en gebruik alleen als het ijs 
volledig is opgelost, zo nodig nogmaals roeren.

Injectiehoeveelheid: 20 % van het verse gewicht
Tumbler instellingen: 2 uur continue werking bij 12 
rpm. min. Dan 1 uur pauze.
Dan 12 uur met tussenpozen: 10 minuten werken bij
12 toeren, 20 minuten pauze. 
 
Vacuüm: 90%
Temperatuur: 2 °C


