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Dat zie je, en dat proef je!

Vers blijft Vers
ook buiten de koeling



In de horeca en de professionele keuken gelden de strengste eisen voor de kwaliteit van het
gebruikte voedsel. Natuurlijk staan alle etenswaren in een goede koeling. Maar de bewerking van 
het voedsel gebeurt bijna altijd in de open lucht. In een keuken waar de temperaturen in de buurt 
van de vuren soms hoog oplopen. In die omgeving verliest alles zeer snel aan versheid en kwaliteit.
Daar is nu een oplossing voor: COOL-SPOT.

COOL-SPOT blaast koude lucht over een werkoppervlak, maar koude lucht alleen zou die verse 
voedingsmiddelen uitdrogen, dus wordt er vocht bij gevoegd. Op zo’n slimme manier dat de 
producten niet uitdrogen, maar ook niet vochtig worden, net als de borden. 
De temperatuur blijft onder de 7 graden, onder de norm van de Warenautoriteit.

Volgens de normen worden levensmiddelen zonder koeling na twee uur waardeloos. 
Na die twee uur moet het vernietigd worden. Dat maakt dat je dus continu heel kleine 
hoeveelheden uit de grote koelingen moet halen om ze te bewerken. 
Zeker op de drukste momenten is die zorg om versheid echt heel ingewikkeld en tijdrovend.

Met COOL-SPOT blijven uw producten urenlang van uitstekende kwaliteit. U hoeft minder weg te 
gooien, het aantal handelingen wordt minder en de presentatie is prachtig. COOL-SPOT is een 
duurzame oplossing. U hoeft niet de gehele ruimte te conditioneren, dus u bespaart 
energiekosten. Een COOL-SPOT systeem voldoet aan alle HACCP normen.
COOL-SPOT wordt ook gebruikt voor het koud buffet, de catering en door de visspecialist en slagerij.

De vijf unieke kenmerken  
van COOL-SPOT

1. Optimale voedselveiligheid
 Koude etenswaren uren langer vers
 en van uitstekende kwaliteit buiten  
 de gebruikelijke koeling

2. Minder voedselverspilling
 Minder bederf door opwarming,  
 uitdroging en verkleuring

3. Aantrekkelijke presentatie 
 Frisse versbeleving door de koude
 vochtnevel die van bovenaf over het  
 werkblad wordt gedrapeerd

4. Optimale logistiek
 Minder handelingen noodzakelijk 
 als tussentijds  afdekken en 
 wegzetten

5. Duurzaam
 Energie besparen door plaatselijke  
 conditionering op de werkplek in  
 plaats van de gehele ruimte

COOL-SPOT B.V.
Eemnesserweg 64
1271 LW Huizen  Nederland
Tel: +31 (0)35-5244137
www.cool-spot.nl


