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Koele waar

Schotels acht uur op tafel
Het Van der Valk Hotel in Eindho-
ven is een van de eerste klanten van 
Cool-Spot. Directeur Rick Polman 
is enthousiast. ‘Het systeem biedt 
niet alleen een oplossing voor de 
versheid en houdbaarheid van 
producten, maar ook voor de logis-
tiek. Voorheen waren de koude en 
warme voorbereidingsruimte in 
de keuken van elkaar gescheiden. 
Nu is dat niet meer nodig, waar-
door de communicatie veel beter 
verloopt.’ Inmiddels staat er ook 
een Cool-Spot bij Van der Valk in 
Veenendaal. Het is de verwachting 
dat de organisatie met tientallen 
samenwerkende hotels meer Cool-
Spots gaat bestellen. ‘We kunnen 
Cool-Spot ook in onze buffetten 
adopteren, waardoor we schotels 
langer vers aan onze gasten kun-
nen presenteren. Met de Voedsel- 
en Warenautoriteit is afgekaart dat 
schotels niet na twee uur moeten 
worden weggegooid, maar acht uur 
mogen blijven staan. Dat scheelt 
een heleboel “waste”.’
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buiten de koelkast blijven staan 
dankzij de Cool-Spot. Volgens 
de Hygiënecode voor de Horeca 
moeten ongekoelde waren 
normaal al na twee uur worden 
weggegooid. 
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waarmee levensmiddelen 
gekoeld moeten worden.
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‘Als de eerste gasten om een uur of 
zes ons restaurant binnenkomen, 
beginnen wij alles klaar te zetten: 
de sla, de dressings, mayonaise en 
zo meer’, zegt Tim van Kruining, 
souschef van restaurant Bakboord 
in Almere. ‘Dankzij de Cool-Spot 
kan dat de hele avond blijven 
staan. Daardoor kunnen we veel 
sneller werken. En de sla blijft ge-
woon vers en knapperig, zoals sla 
behoort te zijn. Ik kan niet werken 
onder de Cool-Spot omdat de ge-
koelde ruimte niet breed genoeg is, 
maar dat ligt wellicht aan het feit 
dat wij het eerste prototype heb-
ben.’ Dat blijkt inderdaad het geval 
te zijn. De Cool-Spot bij Visgilde 
Teun van der Toorn in Bodegraven 
is wel breed genoeg om vis onder 
schoon te maken. ‘Een superding. 
Ik had hem al jaren eerder moeten 
hebben’, zegt Van der Toorn.


