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De koude sauzen van Pauwels zijn zo ontwikkeld dat ze 
zowel vóór als na opening veilig blijven voor consumptie 
bij bewaring op kamertemperatuur. De sauzen hoeven dus 
niet verplicht in de koeling van uw zaak te staan of gekoeld 
bewaard te worden buiten de openingsuren.

gekoeld BEWAREN of 
OP KAMERTEMPERATUUR?

Onder invloed van zuurstof neemt de kwaliteit van 
voedingsmiddelen af naarmate de houdbaarheidsdatum 
nadert. Dat proces heet oxidatie. Koeling heeft een 
remmend effect op oxidatie. Wie geopende producten met 
een houdbaarheidsdatum “Ten minste Houdbaar Tot” koel 
bewaart, beschermt met andere woorden de oorsponkelijke 
kwaliteit van het product tot op bepaalde hoogte. Daarom 
geldt ook de richtlijn om onze sauzen na opening binnen de 
maand te verbuiken.

wanneer is KOELING toch voordelig? 

De koude sauzen van Pauwels bevatten een 
houdbaarheidsdatum volgens het principe van “Ten 
minste Houdbaar Tot” (THT). Daarmee garandeert de 
producent dat de sauzen tot en met die datum van 
onberispelijke kwaliteit zijn en veilig geconsumeerd 
kunnen worden wanneer ze ongeopend zijn. Indien 
geopend, wordt geadviseerd om het product binnen de 
maand te verbruiken.

Wanneer de THT verstreken is, treden er onder invloed 
van zuurstof verschillen op in smaak, kleur en geur. Dit 
betekent echter niet dat het product ook meteen een 
gevaar vormt voor de gezondheid. Het betekent wél dat 
de producent niet meer garant staat voor de kwaliteit van 
het product. Het product alsnog serveren is bijgevolg op 
geheel eigen risico.

wat als de tht verstreken is?

wat is de correcte 
interpretatie van de 
houdbaarheidsdatum?

wat is oxidatie 
en waarom is het 
belangrijk?
Oxidatie is een proces waarbij producten onder invloed 
van zuurstof (en licht) veranderen qua geur, kleur, smaak, 
consistentie,... Het is een proces dat onvermijdbaar is 
voor alle voedingsmiddelen en waarvan u als ondernemer 
in foodservice best bewust bent. Oxidatie is namelijk 
rechtstreeks verbonden aan de houdbaarheidsdatum van 
een product, de bewaarmethode, de verpakkingswijze 
en uiteindelijk de productkwaliteit die u aan uw klanten 
serveert. 

Als producent hebben we bij Pauwels echter wél goed 
nagedacht over de manier waarom we oxidatie kunnen 
vertragen zodat de houdbaarheid van onze producten 
maximaal verlengd wordt. 

hoe kan oxidatie afgeremd 
worden?

Om oxidatie af te remmen, richten we bij Pauwels onze blik 
in grote mate op de verpakking. Onze verpakkingen zijn 
zo ontwikkeld dat ze zo weinig mogelijk zuurstof én licht 
doorlaten. Zo beschikken onze tubes over een etiket in de 
vorm van een ‘sleeve‘. Deze sleeves zijn niet alleen mooi 
voor het oog, maar dekken het product af van boven tot 
onder, 360° rond. Op die manier krijgen zuurstof en licht te 
maken met een extra barrière.

Het licht wordt ook op nagenoeg dezelfde manier een 
halt toegeroepen bij onze 3L PET potten en 10L emmers. 
Daar werd echter niet gekozen voor een sleeve, maar wél 
voor een rode plastic (en dus niet transparante plastic) 
verpakking. Het licht wordt zo beter geweerd uit de 
verpakking. Bijkomend voordeel bij deze verpakkingen: ook 
de sausresten zijn niet zichtbaar, waardoor de verpakkingen 
mooier presenteren in uw zaak.

Het mooiste voorbeeld om oxidatie uit te stellen vinden we 
echter terug bij onze 5L Bag-in-Box (zie foto). De sauzen in 
BIB zijn namelijk vacuümverpakt in een flexibele luchtdichte 
zak. Iedere zak is specifiek gemaakt om vloeibare inhoud 
te conserveren en zeker te stellen dat de inhoud niet door 
lucht of licht van buitenaf kan worden vervuild. Bovendien 
wordt een ongebruikte BIB-zak in een karton verpakt, en 
na opening in een rode plastic box geïnstalleerd. Daardoor 
worden nog eens extra lucht- en lichtbarrières gecreëerd.

meer informatie over onze 
verpakkingssystemen?

Contacteer ons commercieel team via 
www.pauwels-sauces.be/ons-team


