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TECHNISCHE FICHE  DUCHESSE AARDAPPELTJES 

 
 

A.PRODUCTNAAM   
 
Duchesse aardappeltjes - voorgebakken en diepgevroren 

 
 
 
B. PRODUCTSPECIFICATIES 

 
1°) Productie 
 

De Duchesse aardappeltjes worden vervaardigd op basis van geelvlezige aardappelen van de 
variëteit Bintje (*). 
 

De aardappelen worden gewassen, met behulp van stoom geschild en in schijfjes gesneden. Deze 
worden gedurende enkele minuten geblancheerd op een temperatuur van 70°C tot 85°C, dan 
afgekoeld en met stoom gekookt. 

 
Na het koken gaan de schijfjes door een geavanceerde pureepers die ervoor zorgt dat een maximum 
aantal onnauwkeurigheden tegengehouden worden. Daarna wordt de emulgator E464 toegevoegd om 

de vastheid van het eindproduct te stabiliseren. 
 
De volgende stap is het toevoegen en het mengen van de verschillende ingrediënten: 

aardappelvlokken, magere melkpoeder, zout, specerijen en stabilisator E464. Uit het bekomen beslag 
worden dan Duchesse aardappeltjes gevormd. 
 

De Duchesse aardappeltjes worden in zonnebloemolie voorgebakken op 160°C gedurende  2 
minuten. Daarna worden ze diepgevroren aan -30°C en verpakt. 
 

Het stockeren gebeurt bij een temperatuur van -20°C. 
 
(*) behalve tijdens het tussenseizoen of in geval van overmacht 

 
2°) Kwaliteitscontrole 
 

a) Grondstof : Alle aardappelen die de fabriek binnenkomen worden gecontroleerd op raszuiverheid, 
gehalte aan droge stof, reducerende suikers,... Het uitgangspunt van elke productie is een 
onberispelijke kwaliteit van de grondstof. 

 
b) Tijdens het productieproces:  
 

- Bacteriologische controle:  
Ons laboratorium voert tijdens en na de productie de nodige testen uit teneinde een optimale 
bacteriologische kwaliteit te waarborgen. 
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- Fysicochemische controle:  

 
Tijdens de productie worden de hoeveelheden van de verschillende ingrediënten gecontroleerd. 
Elke productielijn is voorzien van een metaaldetector.  

Op het eindproduct wordt het zoutgehalte en gehalte aan droge stof gemeten, evenals het aantal 
fysieke gebreken (zwarte vlekjes, vervormde producten, …) en de kleur.  
 

- Organoleptische controle:  
Op het eindproduct worden er kwaliteitscontroles uitgevoerd m.b.t. het uiterlijk aspect, de kleur, de 
smaak en de textuur van het product. 

Tijdens het bakken moeten de Duchesse aardappeltjes een goudgele kleur krijgen.  
 
 

C. INGREDIËNTEN 
 
Aardappelpuree, aardappelvlokken, zonnebloemolie, magere melkpoeder, zout, emulgator E471, 

stabilisatoren: E464 – E450i, extracten van specerijen, antioxidant: natriummetabisulfiet. 
Mogelijke sporen van tarwe, soja en selderij. 
 

 
D. BEREIDING 
 

Huishoudelijke bereiding 
 
Niet ontdooien vóór gebruik. 

 
In de oven (*): 
De oven voorverwarmen op 200°C. Verdeel de Duchesse aardappeltjes in 1 laag over de bakplaat en 

schuif deze in het midden van de oven. Laat ze 12 tot 15 minuten goudgeel bakken.  
 
(*) De baktijden kunnen licht variëren in functie van het type oven. 

 
In de frituurpan:  
De Duchesse aardappeltjes 4 tot 5 minuten bakken in verhitte olie op 175°C. Laat uitlekken en dien 

onmiddellijk op. 
 
Professionele bereiding 

 
Niet ontdooien vóór gebruik. 
 

In de oven (*): ongeveer 10 minuten op 200°C. 
 
(*) De baktijden kunnen licht variëren naargelang de klaar te maken hoeveelheid en het vermogen van 

de oven. 
 
In de frituurpan: 3 tot 4 minuten op 175°C. 

 
 
E. BEWARING 

 
1°) Transport - stockeren 
 

Altijd bij een temperatuur van -18°C. 
 
2°) Bewaring (volgens de instructies op de verpakking) 

 
In het vriesvak van een koelkast * (-6°C): 1 week; 
in een diepvriezer *** (-18°C): meerdere maanden, maar niet langer dan de houdbaarheidsdatum. 
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Een ontdooid product niet opnieuw invriezen. 

 
3°) Houdbaarheid 
 

Bij voorkeur te gebruiken binnen een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de productiedatum.  
 
 

F. CODERING : PRODUCTIEDATUM - VERVALDATUM 
 
1°) Productiedatum (lot n°): bv. L31022321 

Samengesteld uit 8 cijfers: een eerste cijfer 3, dat het productiejaar 2013 aangeeft; gevolgd door een 
getal van 3 cijfers dat de productiedag aanduidt, 2 cijfers voor de verpakkingsmachine en 2 cijfers die 
het uur van verpakken aangeven. 

 
2°) Vervaldatum 
24 maanden na productiedatum aangegeven in maand en jaar, b.v.  12.2015. 

 
 
G. ANALYTISCHE  NORMEN  

 

 
Duchesse aardappeltjes - voorgebakken en diepgevroren 

        

CHEMISCHE ANALYSE 
 

Droge stof 
 
Vetgehalte 

 
Vrije vetzuren 

 
_ 

x : 31,5 %, min 29,5 % 
_ 
x : 6 % 

 
max. 1,5 % 

VOEDINGSWAARDE PER 100 GR 

DIEPGEVROREN PRODUCT 
 
Kilojoules 

Kilocalorieën 
Vetten 

Waarvan verzadigd 

Koolhydraten 
Waarvan suikers 

Vezels 

Eiwitten 
Zout 

 RI (*) 

 
 
604 kJ 

144 Kcal 7 % 
6 g 9 % 
0,6 g 3 % 

19 g 7 % 
1 g 1 % 
2 g 

2.5 g 5 % 
0,8g 13 % 

MICROBIOLOGISCHE ANALYSE 

                          m*           M* 
Standaard kiemgetal :  10 000/g 100 000/g 
Gisten :  200/g 2 000/g 

Schimmels :  200/g 2 000/g 
Coliformen :  100/g 1 000/g 
Staphylocoques aureus : 100/g 

VISUELE KWALITEIT 
 
Gemiddeld gewicht per Pom’Duchesse 

 
Gemiddelde diameter 
 

Gemiddelde hoogte 

 
 
17,- g 

 
40 mm 
 

30 mm 

(*) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) 


