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ZIEKENHUISKEUKEN  
SEMI-AUTOMATISEERT  
VERPAKKING  
VAN MAALTIJDEN

BEST-MATIC

Ludwig Kinable, chef de cuisine bij CNRF 

(links) en Sandro Sergeant van Best-Matic 

(rechts) naast de UNIQUE flowpackmachine

Sinds enkele maanden is de grootkeuken 
van het CNRF (Centre Neurologique 
et de Réadaption Fonctionnelle)  
te Fraiture-En-Condroz een flowpack 
verpakkingsmachine rijker.

Ludwig Kinable, keukenverantwoordelijke, 
legt uit waarom CNRF wilde overstappen 
naar een flowpackmachine: “Voordien 
verpakten we de broodmaaltijden 
handmatig. Alles werd verdeeld over de 
borden en dan werd er rond elk bord 
manueel een vershoudfolie getrokken. 
Dit manuele proces was erg intensief en 
tijdrovend.”

De UNIQUE flowpacker van het Italiaanse 
Italdibipack wordt elke dag gebruikt.

“We verpakken dagelijks 700 tot 900 
maaltijden per dag. Het gaat hier vooral 
over boterhammen voor de patiënten 
maar dankzij de makkelijke bediening en 
de flexibiliteit van de machine verpakken 
we ook belegde broodjes, stukken fruit en 
desserts. Zelfs het bestek, dat we eerst in 
servietten wikkelen, verpakken we op de 
UNIQUE. ”, aldus Ludwig Kinable.

Speciaal voor CNRF heeft Best-Matic de 
flowpacker uitgerust met een datumprinter 
en een op maat gemaakte uitvoerband.

Kinable legt uit waarom hij deze opties 
zeker wenste: “De datum wordt ineens 
op de verpakking geprint. Zo voldoen we 
aan de strenge hedendaagse wetten voor 
grootkeukens. Voordien moesten we zelf 
de datum op het ticket schrijven. Dat is een 
grote tijdbesparing. Dankzij de uitvoerband 
komt het verpakte product rechtstreeks in 
de juiste bak.”

Sinds de installatie van de flowpacker 
werkt de keuken van het CNRF veel 
efficiënter.

Ludwig Kinable: “De voordelen van de 
UNIQUE zijn velerlei. Het brood dat ’s 
ochtends toekomt, wordt nu onmiddellijk 
verpakt en blijft langer vers. 
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BEST-MATIC

Italdibipack UNIQUE, polyvalente flowpacker 

met compacte afmetingen en aan een 

interessante prijs

Meer info en video: bmpackaging.be/unique

De kwaliteit is gegarandeerd. 

De flowpacker is ook een compacte 
machine. Zeker als we vergelijken met 
andere machines op de markt. We besparen 
dus evengoed op plaats. Vroeger verpakten 
we alles op een meterslange tafel. Maar we 
hadden die tafel eigenlijk nodig voor andere 
doeleinden. Zo sloegen we 2 vliegen in 1 
klap.”

“Ook de presentatie van het product is veel 
beter. Alles is proper en individueel verpakt. 
De datum is geprint en dat alles geeft de 
patiënt het vertrouwen dat we hygiënisch 
te werk gaan.”

“Maar het allergrootste voordeel is toch wel 
dat nu 1 persoon zorgt voor de verpakking 
waar  voordien 2 mensen nodig waren om 
alles te verpakken. De UNIQUE werkt ook 
snel. We winnen enorm veel tijd en kunnen 
zelfs voorverpakken voor de volgende 
dag. Qua efficiëntie kan dat tellen!”

Over de samenwerking met Best-Matic zegt 
Ludwig Kinable nog het volgende: “Best-
Matic heeft ons tijdens het hele proces van 
A tot Z goed begeleid. We waren op zoek 
naar een flexibele machine met compacte 
afmetingen en dat alles aan een interessante 
prijs. Best-Matic stelde ons de juiste machine 
voor, rekening houdend met ons budget. 

Ze zorgden ook voor het uitrusten van de 
flowpacker met op maat gemaakte opties; 
een snelle installatie; grondige opleiding en 
een intensieve opvolging. Best-Matic is de 
juiste partner voor ons.”


