
| 13FISHT R END

★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs
★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning

Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L.

Nijverheidstraat 14  |  1135 GE Edam  |  Telefoon 0299 - 36 47 35  |  Fax 0299 - 36 45 15

VOOR MEER INFORMATIE ZIE OP ONZE SITE: 

WWW.VEMA-BV.NL

Visbeurs 2019 
J1. 

SenseAnywhere temperatuurbewaking: 
ready for the future
Het thema van de Vis-
beurs in Spakenburg is 
Ready for the Future, 
waarbij de focus ligt 
op nieuwe uitdagingen 
en ontwikkelingen in 
de visbranche. Gemak 
en duurzaamheid zijn 
hierin vanuit de con-
sument bezien centrale 
thema’s. Deze beide 
thema’s zijn echter ook 
relevant voor producen-
ten en aanbieders. Tser-
vice presenteert daarom 
graag SenseAnywhere: 
dé eenvoudige en 
duurzame manier om 
temperatuur te meten, 
registreren en bewaken.

SenseAnywhere biedt 
professionele monito-
ring van temperatuur 
in opslaglocaties zoals 
magazijnen, koelingen en 
vriezers, en kan daarnaast 
worden ingezet tijdens 
geconditioneerd transport 
van vis en andere beder-
felijke goederen. Het 
gehele systeem blinkt uit 
in ongekend gebruikers-

gemak: geen complexe 
en/of prijzige installatie-
procedures maar een Plug 
& Play systeem dat in een 

oogwenk door iedereen 
operationeel gemaakt 
kan worden.  Na instal-
latie kan SenseAnywhere 

volledig bediend worden 
vanuit een overzichtelijke 
online omgeving: data 
inzien, alarmen program-

meren en rapporten 
genereren is slechts een 
kwestie van een paar 
muisklikken. Omdat het 

systeem volledig cloud-
based is kunnen meerdere 
locaties probleemloos 
vanuit één account 
beheerd worden, ook als 
ze zich in het buitenland 
bevinden.

AIROSENSORS 
SenseAnywhere loggers, 
genaamd AiroSensors, 
hebben een levensduur 
van bijna tien jaar en 
dragen hierdoor hun 
steentje bij op het gebied 
van duurzaamheid. 
Hun moderne digitale 
temperatuursensors zijn 
ontwikkeld om over de 
gehele levensduur ruim 
binnen de geldende 
specifi caties te blijven.  
Dankzij uitermate slim 
power management van 
Nederlandse bodem hoeft 
de meegeleverde batterij 
niet vervangen te worden, 
een unicum voor dit soort 
producten. Dit scheelt u 
op termijn aanzienlijk in 
de kosten, en draag tege-
lijkertijd bij aan duurzaam 
ondernemen.

SMEDES INSPIREERT

MET STREETFOOD

Streetfood is in de rugzak 
van backpackers en andere 
reizigers meegekomen naar 
Nederland. Voor visspecialis-
ten biedt deze trend volgens 
Smedes Fine Food omzetkan-
sen. Niet in het minst omdat de 
visverkopers met hun haring 
en kibbeling al jaren succesvol 
zijn met direct geconsumeerde 
gerechten.

‘Consumenten zien de viswinkel 
en verkoopwagen vanouds als 
een plaats waar ze hun lekkere 
trek kunnen stillen’, weet Kees 
van ’t Klooster van 
Smedes Fine 
Food. Van-
daar dat 
het bedrijf 
speciaal 
voor de 
Visbeurs 
vijf nieuwe 
streetfoodge-
rechten heeft ont-
wikkeld en niet alleen 
uit de Aziatische keuken. 
‘We zijn ook een verschrikkelijk 
lekkere Ierse Chowder soep op 
het spoor gekomen en in Scandi-
navië maakt men met gebakken 
vis graag een sandwich.’ Belang-
rijk is dat de gerechten mak-
kelijk en met een beperkt aantal 
ingrediënten te bereiden zijn. ‘Je 
hoeft als visspecialist geen chef-
kok te zijn om deze recepten te 

bereiden. Iedereen kan ze maken, 
we noemen ze niet voor niets 
Easy recepten.’ De streetfood 
recepten worden op de Visbeurs 
live bereid, maar dat is niet de 
enige reden om de Smedes stand 
te bezoeken. Op allerlei terreinen 
ondersteunt de producent en 
groothandel zijn klanten. Zo is er 
een nieuwe besteltool die online 
bestellen van artikelen nog mak-
kelijker maakt. Ook introduceert 
Smedes zogenaamde ‘Easy Chef 
Sessies’, waarbij Smedes eigen 
chef Klaas bij visspecialisten op 
locatie kant-en-klaar gerechten 
bereidt. ‘Hij komt op donder-
dagmorgen naar je zaak en gaat 
concreet gerechten bereiden voor 
de weekendverkoop. Terloops 

leer je als visspecialist 
kooktechnieken 

bij en kun je 
met hem 
sparren 
over je 
vitrine.’ 
Smedes 

Fine Food 
is producent 

van visbakmeel 
en groothandel voor 

de vissector. Het bedrijf 
is meer dan 45 jaar actief in de 
branche en levert vrijwel alles 
voor de visspecialist, behalve de 
verse vis. Steeds vaker ondersteu-
nen medewerkers de onderne-
mer met advies, bijvoorbeeld over 
vitrine-inrichting. ‘We hebben 
heel veel kennis in huis en die 
delen we graag met onze klan-
ten’, aldus Van ’t Klooster.
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The Clean Experience heeft
‘het neusje van de zalm’ in huis
The Clean Experience is speci-
alist op het gebied van droge 
stoomreinigingstechniek. Het 
bedrijf geeft altijd advies op 
maat voor klein- en grootbedrijf, 
waar het gaat om reiniging en 
hygiëne. Daarbij worden bedrij-
ven geholpen met het gegaran-
deerd halen van de hygiëne norm 
(HACCP en desinfecterend).

De stoomreinigers van The Clean 
Experience zijn uitgerust met een 
unieke droge stoomtechniek. Dit 
is zeer geschikt voor het krachtig 
verwijderen van vet en alle overige 
vervuiling van bijvoorbeeld vloeren, 
frituur, RVS, vitrines, winkelruiten 
en plafonds, maar ook voor rubbers 
van koelingen en het ontdooien 
van vriezers. Door de bediening in 
het handvat van de stoomslang is 
stomen én zuigen én dweilen van 
vloeren in één handeling mogelijk. 
Deze is daarna vrijwel direct droog 
en weer gereed voor het ontvangen 
van uw klanten in uw pand.

VAKGENOOT AAN HET WOORD
Bart de Jong van De Jong Visspecia-
list uit IJsselstein en sinds 2018 met 
een tweede vestiging in Nieuwe-
gein: ‘Met de TCE stoomstofzuiger 

is echt álles schoon te maken. Het 
probleem met het reinigen van onze 
vloer werd sowieso opgelost door 
The Clean Experience, maar doordat 
je met de stoomstofzuiger overal 
bij kunt komen zetten we het veel 
breder in. Plekken waar je normaal 
nooit bij kunt komen zijn nu wel te 
reinigen en niet alles hoeft meer van 
zijn plek. Daarnaast bespaar ik veel 
op tijd, mankracht en water, door 
het inzetten van de stoomstofzui-
ger.’ Ook prijst hij de hoge druk (8 
bar van onze M8 stoomstofzuiger) 
de compactheid van de machine en 
de servicegerichtheid van The Clean 
Experience. 
‘Deze punten gaven voor ons de 
doorslag om bij hen een aanschaf 
te doen. We waren wel bekend met 
stoom, maar met de technieken 
van jaren terug en met machines 
van een andere kwaliteit. The Clean 
Experience heeft ons weer op het 
juiste pad gezet wat betreft reinigen 
met stoom. Ik zou het vakgenoten 
zeker aanraden.’

Bezoek The Clean Experience 
op standnummer 206 tijdens de 
veertiende editie van de Visbeurs in 
Spakenburg of vraag een vrijblijvende 
demonstratie aan via www.tce.nl.


