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2 | Bitter

Grondstoff en
•  Lever bestemd voor gekookte lever 

niet direct afgespoeld bij ontvangst 
van de grondstoff en

•  Bevroren lever met galgangen 
gebruikt waardoor het gal in de 
lever trekt

•  Oude runderlever of lever van oude 
slachtdieren gebruikt

•  Lever onvoldoende uitgewaterd 
of gezuiverd in volle melk. Goede 
zuivering ontstaat door 5 kilogram 
lever gedurende 12 uur in de koeling 
(2-4 °C) in 1 liter volle melk te zetten

Hulpstoff en
•  Te veel tweevoudige suikers 

toegevoegd (zoals lactose, biet- en 
rietsuiker) waardoor karamelvorming

•  Kaliumlactaat of kaliumzout verwerkt
•  Te veel bloedeiwitpoeder in de spuit-

pekel wat een bittere smaak geeft
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Door gebruik van te 
veel karamel om te 
kleuren kan een sterke 
bittere smaak ontstaan.

•  Pekel met een te hoog zoutgehalte
•  Te veel zoutbevattende hulpstoff en 

toegevoegd zoals natriumlactaat 
en/of spijsaroma’s

Garen 
•  Te hoge kooktemperatuur in 

com binatie met een te hoge suiker-
toevoeging (karamellisering)

•  Te hoge grilltemperatuur waardoor 
eiwit- en suikerverbranding plaats-
vindt

•  Vleesdeel ingesmeerd met te veel 
karamel (karamel is bitter)

Roken 
•  Te vochtig rookproces
•  Te veel harshoudend hout gebruikt 

zoals vurenhout

3 | Onzuiver/muf

Koelen
•  Gegaarde producten te langzaam 

teruggekoeld waardoor opnieuw 
bacteriën kunnen groeien

Verpakken
•  Onhygiënisch verpakt en daardoor 

opnieuw besmet geraakt
•  Verpakking gebruikt die veel zuurstof 

doorlaat
•  Na vacumeren niet nagepasteuri-

seerd en de aanwezige bacteriën zich 
zelfs in een zuurstofarme omgeving 
opnieuw gaan vermeerderen

Opslag
•  Te hoge opslagtemperatuur
•  Te hoge relatieve vochtigheid in de 

opslagruimte
•  Te lange opslagperiode waardoor 

producten te oud worden en onzuiver 
gaan smaken

•  Opslagruimte niet voldoende 
gereinigd en ontsmet

•  Onverpakt in koelruimte opgeslagen

Grondstoff en
•  Oude besmette grondstoff en verwerkt
•  Grondstoff en in de koelcel op een te 

hoge relatieve vochtigheid bewaard
•  Onhygiënische behandeling van te 

gebruiken grondstoff en
 
Hulpstoff en
•  Oude en/of besmette hulpstoff en, 

specerijen of besmet leidingwater 
gebruikt

•  Vochtig opgeslagen specerijen en 
pekelhulpstoff en verwerkt

•  Onhygiënisch werken
•  Te weinig zout verwerkt in de spuitpekel
•  Specerijen en kruiden te lang aan licht 

en zuurstof blootgesteld waardoor ze 
muf worden

Injecteren
•  Besmette pekelinjector of besmette 

injectienaalden
•  Oude pekel geïnjecteerd waardoor 

bacteriegroei een onzuivere smaak 
geeft

Tumblen
•  Besmette tumbler door onzorgvuldige 

reiniging en desinfectie waardoor vlees 
besmet raakt

Roken
•  Oud, beschimmeld hout gebruikt dat 

na verbranding een muff e geur en 
smaak geeft

Garen
•  Te lage garingstemperatuur zodat de 

kern onvoldoende verhit is geweest

Vooral door het ver-
werken van te oude, 
gedroogde peterselie 
kan een sterk muff e 
smaak het gevolg 
zijn.
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2   

F | Cutteren

uiteraard is het mogelijk om zonder cutter kwaliteitsproducten te maken. 
Wanneer de producten echter een zeer fijne structuur moeten hebben is de 
cutter onmisbaar. De voorkeur van de meeste worstmakers gaat uit naar een 
schotelcutter.
Door het snel en agressief verkleinen van vlees, zwoerd en/of vetdelen wordt het 
mogelijk dat vocht of bouillon egaal wordt opgenomen door eiwitten of vetten.
er ontstaat een farce of emulsie door dit vocht-, eiwit- en vetbindingsproces.  
Dit heeft tot gevolg dat de juiste consistentie verkregen wordt behorende bij 
het product, maar ook dat vet, eiwit en vocht, die in het product nodig zijn, 
vastgehouden worden en niet gaan lopen tijdens het garingsproces  
(vet- en/of gelei-afzetting).

Bepalend voor een goed eindproduct zijn naast de grondstoffenkeus, hulpstoffen 
en bereidingsmethoden, het in orde zijn van technische aspecten van de cutter, 
zoals scherpe messen, juiste messen en een goede afstelling tussen kom en 
messen.
De functie van cutteren is tweeledig: mengen en verkleinen.

Het cutterproces omvat drie basis technieken:
1.  Het cutteren van emulsies op basis van gegaarde grondstoffen (leverworst, 

paté, bloedworst);
2.  Het cutteren van farces op basis van rauwe grondstoffen (kookworst soorten);
3.  Het cutteren van deeg op basis van bevroren vlees (verduurzaamde  

worstsoorten).

Met de cutter kunnen producten gemaakt worden die afhankelijk van snit en 
structuur optimaal zijn qua tekening en binding.

Om voldoende binding 

en de juiste verkleining 

voor farces te verkrijgen 

is de cutter onmisbaar.

1 | Praktijkaspecten en adviezen

-  Cutteren emulsies:
 .  temperatuur tussen 30-50 °C,
 .  cutterkom langzaam, messen snel,
 .  cutterkom met tussenschot,
 .  ¾ gevulde cutterkom.  

-  Cutteren farces:
 .  temperatuur tussen 8 -14 °C,
 .  cutterkom snel, messen snel,
 .  cutterkom met of zonder tussen-

schot,
 .  maximaal ¾ gevulde cutterkom.

-  Cutteren droge worstdeeg:
 .  temperatuur -6 tot -2 °C,
 .  cutterkom snel, messen langzaam,
 .  cutterkom zonder tussenschot,
 .  maximaal ½ gevulde cutterkom.

-  Scherpe messen zijn een voorwaarde 
om vetversmering te voorkomen.

-  een zo kort mogelijke afstelling  
tussen kom en messen is nodig 
om een heldere snit te garanderen. 
tevens is het een voordeel wanneer 
de kom en messen afzonderlijk  
op snelheid te regelen zijn en  
een mengstand aanwezig is.  
Dit vergroot de gebruiksmoge-
lijkheden. 

-  Goed onderhoud van de machine-
onderdelen is belangrijk zoals van de 
kogellagers in de aandrijfas.

-  De cutter moet waterpas staan om 
trillingen tegen te gaan die extra slij-
tage aan as en lagers veroorzaken.

-  een goed functionerende thermo-
meter en toerentalmeter zijn van 
belang om een juiste structuur en 
binding te verkrijgen en daardoor  
een constante kwaliteit.

-  Cutters met uitneembaar tussenschot 
(stuwschot) hebben het voordeel  
dat ze problemen kunnen voorkomen 
als het gaat om opstuwing van deeg. 
Hierdoor ontstaat temperatuur-
stijging. Dit kan vetversmering bij 
droge worstbereiding veroorzaken.

-  Bij leverworstproductie is het cut-
teren met tussenschot een groot 
voordeel omdat de temperatuur hoog 
en de verkleining sterk moet zijn.

-  Juiste montage van de messen 
behorend bij het cuttertype is van 
fundamenteel belang. Laat u bij de 
montage goed adviseren door de 
cutterleverancier of onderhoudsmon-
teur. Dit geldt tevens voor het soort 
messen dat bij het cuttertype hoort.

Versleten cutter

messen kunnen 

gemakkelijk  

afbreken.
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6 | Zwarte vlekken

Grondstoffen
•  Bloederige delen of bloedstolsels niet 

uit grondstoffen weggesneden

Hulpstoffen
•  Te veel kruidnagel verwerkt met een 

hoog etherische oliegehalte
•  Vochtig geworden donkere spece-

rijen verwerkt, waardoor klontering is 
ontstaan 

Darmen
•  Darmen onvoldoende gezouten en 

daardoor besmette darmen gebruikt 
die zwarte vlekken kunnen geven

•  Te warm opgeslagen natuurdarmen 
waardoor natuurdarmen bederven 
en zwart verkleuren

Cutteren/mengen
•  Donkere specerijen te laat  

toegevoegd tijdens het cutter-  
of mengproces. Dit veroorzaakt  
klontering met zwarte vlekken  
tot gevolg

Het verwerken van 

bloederige delen kan 

aan de buitenkant 

van de worst als 

donkere vlekken 

zichtbaar worden.

7 | Te donker

Grondstoffen
-  Te magere samenstelling waardoor te 

weinig spektekening
-  Te veel rund- of zeugenvlees verwerkt
-  Te veel DFD-vlees dat van nature erg 

donker is

Hulpstoffen
-  Te veel donkere kruiden verwerkt zoals 

piment en kruidnagel

Roken
-  Te vochtig gerookt waardoor de worst 

na het nadrogen een steeds donkerder 
uiterlijk krijgt

-  Te lange rookperiode

Nadrogen
-  Te lang gedroogd waardoor de kleur 

van het vlees steeds donkerder wordt
-  Te geforceerd gedroogd

Opslag
-  Te droge onverpakte opslag 
-  Te lange onverpakte opslag waardoor 

onder invloed van licht en zuurstof de 
kleur van het product te donker wordt

Door te lang roken 

in combinatie met 

te droge opslag 

wordt het product te 

donker.

8 | Ongelijkmatige kleur

Grondstoffen
•  Te vette samenstelling waardoor op 

diverse plaatsen vetuittreding ont-
staat

•  Te veel zacht spek verwerkt wat 
vetuittreding kan veroorzaken

Darmen
•  Darmen onvoldoende gezouten en 

gekoeld waardoor darmverkleuring 
kan ontstaan

Productie
•  Deeg onvoldoende gemengd 

waardoor de buitenkant qua kleur 
ongelijkmatig is

•  Worst niet afgewassen na het  
afvullen waarbij deegresten zijn  
blijven zitten

•  Bevroren spek gemalen wat tot 
vetversmering leidt en daardoor 
vetuittreding

•  Slechte verdeling van nitrietpekel-
zout en fermentatiehulpstoffen zoals 
suikers en starterculturen

•  Zout te laat toegevoegd tijdens het 
cutter- en mengproces

•  Kruiden niet gelijkmatig verdeeld 
over het deeg tijdens het cutter-
proces

Cutteren/malen
•  Vetafscheiding tijdens het cutteren 

waardoor vet tijdens het afvullen 
direct onder de darm komt

•  Vetversmering door botte messen of 
platen van wolf en cutter 

•  Te hoge verwerkingstemperatuur 
waardoor vetversmering ontstaat

Roken/drogen
•  Worsten te dicht tegen elkaar  

gehangen
•  Ongelijkmatig luchtcirculatie
•  Ongelijkmatige rookverdeling in de 

rookkamer
•  Vetuittreding door te warm roken
•  Vuile rookkast waardoor teerstrepen 

ontstaan
•  Te vochtig roken wat vlekken kan 

veroorzaken
•  Te kort gedroogd waardoor het pro-

duct te vochtig blijft en smetvlekken 
kan veroorzaken

Opslag
•  In een te vochtige ruimte opgeslagen 

(bijvoorbeeld in de pekelcel)
•  Tocht in opslagruimte
•  Producten hebben tegen elkaar 

gehangen

Te vochtige opslag 

kan leiden tot een 

sterk ongelijkmatige 

kleur.
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Kalfspistolet (gebakken) Kalfsborst (gevuld)

Grondstoffen
 6,5   kilogram doorregen kalfsvlees 

   (XII)
 1  kilogram water
 0,5  kilogram ei
 2,0  kilogram jong belegen kaas

Hulpstoffen per kilogram grondstof
 12 gram nitrietpekelzout
 3,5  gram witte peper
 1,5  gram foelie
 0,25 gram kruidnagel
 5  gram uienpoeder
 1 gram gemalen lavaswortel
 0,5 gram bieslook
 2  gram glucose/dextrose
hulpstof voor binding
hulpstof voor kleurbehoud

Bereiding
-  Verklein het doorregen kalfsvlees 

door de 3mm-plaat.
-  Snijd de kaas aan blokjes van 0,5 cm.
-  Meng het gemalen kalfsvlees met alle 

andere grondstoffen en hulpstoffen 
tot een bindend gehaktdeeg.

Grondstoffen
uitgebeende kalfsborst (ca. 6 kilogram)

Voor de vulling
 2  kilogram mager kalfsvlees (XI)
 2  kilogram doorregen varkens-    
     vlees (II) 

Hulpstoffen per kilogram vulling
 18 gram nitrietpekelzout
 3 gram witte peper
 0,5 gram kardemom
 1,5 gram foelie
 1 gram gemalen lavaswortel
 2 gram glucose/dextrose
 40 gram pistachepitten
 20 gram olijven
 40 gram verse eieren
 40 gram koksroom
hulpstof voor kleurbehoud

Bereiding
-  Been de kalfsborst zorgvuldig uit en 

ontdoe hem van losse vlees- en of vet-
stukken. Snijd hem vervolgens vanaf  
de ribzijde open (borstbeenkant vast 
laten zitten) en wrijf de borst in met 
18 gram nitrietpekelzout per kilogram. 
Laat hem 48 uur doorkleuren in de  
koeling (2-4 °C).

-  Hang daarna de opengesneden borst  
4 uur op om te drogen.

-  Maal het vlees dat is bestemd voor de 
vulling door de 5mm-plaat. 

-  Vermeng alle hulpstoffen behalve de 
pistachepitten en olijven met het gema-
len vlees. Eindtemperatuur ca. 12 °C.

-  Verdeel de olijven en pistachepitten 
goed over en door het deeg.

-  Snijd een stokbrood (bake-off) door-
midden en leg er een laag gehakt op.

-  Garneer met smalle paprikaringen. 
-  Bak de kalfspistolet 15-20 minuten af 

in voorverwarmde oven op 170 °C tot 
kern 72 °C.

-  Vier uur terugkoelen in de winkel of 
werkruimte 15 °C.

-  Vervolgens doorkoelen 2-4 °C.

Adviezen
-  Wanneer u belegen of oude kaas 

verwerkt moet de hoeveelheid 
nitrietpekelzout met 3 tot 5 gram 
per kilogram grondstof verminderd 
worden.

Variaties
-  De gehaktvulling kan met diverse 

kruiden een groot aantal smaak-
variaties opleveren zoals Provençaals 
en Grieks, maar ook de toevoeging 
van knoflook is zeer smaakvol.

-  Vul de borst op de uitgebeende  
kant met de vulling en rijg de  
opengesneden kant dicht met de  
flanelsteek zodat de kalfsborst strak 
om de vulling komt te zitten. Let er 
goed op dat alle hoeken vol zijn, en 
dat er geen luchtgaten zijn. Laat de 
gevulde kalfsborst 12 rusten in de 
koeling 2-4 °C.

-  Hierna vacumeren en vervolgens 
garen op 78 °C tot kern 72 °C.  
De garingstijd bedraagt ca. 3 uur.

-  Terugkoelen met koud water ca. 1 uur. 
Vervolgens doorkoelen 2-4 °C.

Adviezen
-  Gril de kalfsborst voor de verkoop  

10 minuten op 200 °C om een langere 
houdbaarheid te krijgen.

-  Na doorkoeling kan de gevulde kalfs-
borst eventueel ook kort gerookt 
worden.

Variaties
-  Gevulde kalfsborst, met truffel of 

kaasblokjes door het vleesdeeg  
verwerkt.
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-  Te veel grof rookmateriaal geeft 
snelle verbranding (veel zuurstof ) 
maar een veel ‘dunnere’ rook, waar-
door er weinig rooksmaakvorming 
plaatsvindt.

-  Door een te hoge rooktemperatuur 
(hoger dan 50 °C) bij verduurzaamde 
worst en vleeswaren kan het product 
gaan garen, waardoor de zoutsmaak 
te sterk zal worden.

Consistentie
-  Door te lang en te droog (meestal te 

warm) roken ontstaat een harde rand.

-  Bij de klassieke methode moet tijdens 
het roken weinig vocht aanwezig zijn 
en de temperatuur tussen de 20 °C en 
40 °C. Dit voorkomt zo veel mogelijk 
een harde rand of taaie darm.

-  Wanneer de rook veel te vochtig 
is ontstaat vooral bij rookworst en 
knakworst een taaie darm. Juist het 
perkament droog roken geeft een 
betere, zachtere beet.

-  Koud (22 °C) roken bij verduurzaamde 
worst is een eerste vereiste. Boven de 
26 °C gaat het vet lopen (oliën). Dit 
verbreekt de consistentie en geeft 
een rul product.

-  Enigszins vochtig roken is belangrijk 
om ‘dichtslaan’ bij verduurzaamde 
worst en vleeswaren te voorkomen, 
waardoor het product van binnenuit 
niet verder kan drogen.

Voedselveiligheid
-  Naarmate het rookproces bij een tem-

peratuur van 20-45 °C langer duurt, 

neemt de kans op bacteriegroei in het 
product navenant toe.

-  Wanneer de producten te weinig 
gerookt zijn zal schimmel en smet 
aan de buitenkant zich eerder 
ontwikkelen.

-  Wanneer producten tegen elkaar han-
gen en ongerookte plekken ontstaan, 
gaan juist op die plekken smet en 
schimmelvorming ontstaan.

-  Het gebruik van rookpreparaten en 
het roken met een verstuivingsrook 
(vloeibare rook) heeft het voordeel 
dat er vrijwel geen schadelijke stoff en 
meer aanwezig zijn. Ook kunt u zo 
eventuele problemen met de hinder-
wetvergunning voorkomen.

-  Schimmelvorming ontstaat in een 
vochtige atmosfeer (RV hoger dan 
75%), slechte verse luchtcirculatie of 
te weinig ventilatie van onbesmette 
zuivere buitenlucht. Tijdens de 
productie van rauwe hammen kan 
een ongewenste schimmelgroei wor-
den tegengegaan door roken 
op maximaal 25 °C.

Een optimaal 
gerookte kookworst 
is een lust voor het 
oog.

Toevoeging van 
jeneverbessen aan 
rookzaagsel geeft 
een karaktervolle 
rooksmaak.

Worsten mogen niet 
tegen elkaar hangen 
om schimmelvor-
ming te voorkomen.
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Grillworst (naturel)

Grondstoff en
 4,5  kilogram mager varkensvlees (I)
 4  kilogram kinnebakspek(IV)
 1,5  kilogram koud water

Hulpstoff en per kilogram grondstof
 15 gram nitrietpekelzout
 3 gram witte peper     
 1 gram foelie
 0,5 gram gember                   
 0,25 gram kardemom                 
 1 gram gemalen lavaswortel
 2 gram fosfaat
 40  gram tarwezetmeel of rijste-

bloem
 5 gram uienpoeder
 10 gram mosterd
 0,5 gram natriumascorbaat
 2 gram glucose/dextrose

Bereiding
-  Maal het mager varkensvlees en kin-

nebakspek tot 3 of 5mm-structuur 
(afhankelijk van gewenste structuur). 

-  Meng het vlees met de kruiden, 
hulpstoff en en het water tot een bin-

dende massa. Eindtemperatuur deeg 
ca. 12 °C.

-  Vul het deeg stevig af tot worsten van 
ca. 800 gram (specifi eke grillworst-
darm kaliber 60).

-  Laat de worsten 12 uur doorkleuren 
in de koeling (2-4 °C).

-  Gaar de worst op 78 °C tot een kern-
temperatuur van 74 °C. 

-  Koel ze daarna 10-15 minuten af in 
koud water. 

-  Opslaan in de koeling (2-4 °C).

Adviezen
Vóór verkoop
-  Darm pellen
-  Insmeren met kruiden (bijvoorbeeld 

een marinademix zonder zout)
-  ± 10 minuten op 200 °C afbakken in 

een voorverwarmde oven

Variaties
-  Zwitserse grillworst of grillworst 

met kaas: door samenstelling van 
8,5 kilogram grillworst naturel en 
1,5 kilogram blokjes (0,5 cm2) 
gesneden jong belegen kaas.

-  Kalfs- en/of rundergrillworst met een 
samenstelling van 85% iets door-
regen rund- of kalfsvlees (XII) en 15% 
water of bouillon.

-  Groninger grillworst met extra toe-
voeging van 1 tot 2 gram gemalen 
kruidnagel per kilogram deeg.

-  Saté grillworst: 9 kilogram grillworst-
deeg naturel en 1 kilogram pindakaas 
doorgemengd. Als extra kruiding 5 
gram sambal oelek per kilogram deeg 
toevoegen.

Grondstoff en
 6  kilogram zeer mager varkens-

vlees van de schouder (I)
 3  kilogram doorregen varkens-

vlees (II)
 1  kilogram ijs

Hulpstoff en per kilogram grondstof
 17 gram nitrietpekelzout
 2 gram witte peper
 2 gram fosfaat
 1 gram foelie
 40 gram rijstebloem
 5  gram uitgelekte groene pepers 

(eventueel)
 3 gram mosterd
 1 gram gemalen lavaswortel
 1 gram natriumascorbaat
 2 gram glucose/dextrose

Bereiding
-  Snijd het mager varkensvlees in blok-

jes van 2 cm en zout ze vervolgens 
4 uur voor met 102 gram (17 gram 
x 6) nitrietpekelzout voor de totale 
hoeveelheid blokjes vlees.

-  Maal het doorregen varkensvlees door 
de 3mm-plaat samen met het ijs en 
alle hulpstoff en (behalve de groene 
pepers), een derde deel van de rijste-
bloem en de rest nitrietpekelzout en 
cutter tot een blanke farce met een 
eindtemperatuur van ca. 10 °C. 

-  Vermeng de vleesblokjes stevig met 
twee derde deel van de rijstebloem 
en vermeng grondig met de farce.

-  Meng er eventueel 5 gram uitgelekte 
groene pepers door. Eindtemperatuur 
ca. 12 °C.

-  Vul het deeg stevig af in goed ont-
zouten kalfszakeinden.

-  Laat de worst 12 uur doorkleuren in 
de koeling (2-4 °C).

-  Voordrogen tot stroefdroog op 50 °C.
-  Rook de worst vervolgens op 40 °C 

tot de gewenste goudgele kleur.
-  Gaar op 78 °C tot kern 72 °C. 
-  Terugkoelen in koud water gedu-

rende 15 minuten. 
-  Doorkoelen in de koeling (2-4 °C).

Adviezen
-  In plaats van de blanke farce kunt 

u ook een fi jn boterhamworstdeeg 
gebruiken. Voor de vleesblokjes 
moeten dan nog wel kruiden en 
rijstebloem worden afgewogen.

-  Bind bij bredere zakeinden een broek 
om als extra ondersteuning zodat de 
darm bij de afbindknop niet kapot-
scheurt. Dit geldt ook voor grote of 
lange worsten.

Variaties
-  Bayerischen Bierschinken, waarbij 

extra 1 gram knofl ook per kilogram 
deeg is toegevoegd. Tevens is het 
magere vlees bij dit product fi jner van 
structuur.

-  Gekruide ham, met een samenstelling 
van 8 kilogram magere varkens-
vleesblokjes, 1 kilogram farce en 
1 kilogram spekblokjes.

Hamworst 

ger varkens-
uder (I)
en varkens-

m grondstof
zout

-  Vul het deeg stevig af in goed ont-
zouten kalfszakeinden.

-  Laat de worst 12 uur doorkleuren in
de koeling (2-4 °C).


