
Hoewel iedereen nougat kent, blijkt het een lekkernij te zijn die in België

maar weinig wordt geconsumeerd: zo’n veertig gram per jaar per capita.

Vandaar dat er in ons land ook maar twee bedrijven zijn die zich 

in de productie ervan specialiseren. Eén ervan is Vital dat deze 

mediterrane specialiteit zowel op ambachtelijke als geautomatiseerde

manier fabriceert. Food Industry kreeg de kans om in beide vleugels 

van de onderneming het productietraject te volgen 

en wilde u graag even laten meegenieten…

Een blik achter de schermen van Vital
Nougat maken: het kan zowel ambachtelijk als industrieel…
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Eiwit opkloppen
Nougat ontstond enkele duizenden jaren geleden
in de regio rond de Middellandse Zee. Aanvanke-
lijk ging het om een mmeennggsseell vvaann hhoonniinngg,, ssuuiikkeerr
eenn nnootteenn.. Maar het product dat we nu kennen,
bevat eveneens ooppggeekklloopptt eeiiwwiitt, waardoor het
heel wat ‘lichter’ is. Het fabricatieproces begint
dan ook met het opkloppen van eiwit, wat in een
relatief kleine klopper/menger (40 liter) gebeurt.

Koken van basismengsel
Terwijl het eiwit wordt opgeklopt, wordt een mengsel van ssaacchhaarroossee eenn gglluuccoosseessttrroooopp (± gelijke
dosissen) gedurende een bepaalde tijd gekookt (hoe hoger de kooktemperatuur, hoe minder rest-
vocht er is en hoe harder de nougat zal zijn). Op de traditionele manier gebeurt dit in kkooppeerreenn
kkeetteellss die boven een open vuur hangen. Tevens kan het automatisch, via een tthheerrmmoo--ssyypphhoonnkkookkeerr
die een stoomleiding in gesloten circuit bevat. In dit geval wordt met een premix van glucose en
sacharose gewerkt, dat vervolgens batchgewijs wordt gekookt. Net voor deze fase afloopt, wordt
nog een hoeveelheid hhoonniinngg toegevoegd. Deze zorgt voor een extra smaakje. Vital gebruikt
meestal ‘Yucatan’ uit Mexico of ‘Multiflower’ uit Argentinië.
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Aanmaak definitief mengsel
Vervolgens wordt de mix van sacharose, glucose en honing met het opgeklopt
eiwit vermengd. Dit gebeurt met een aattmmoossffeerriisscchhee mmeennggeerr//kkllooppppeerr van 140
of 200 liter. Na enkele minuten wordt een wit homogeen mengsel bekomen
waaraan de nnootteenn, (natuurlijke) ssmmaaaakkssttooffffeenn en (soms) zzoonnggeeddrrooooggdd ffrruuiitt
(meestal aardbeien, papaya, ananas, rozijnen en appelsienschil) wordt toege-
voegd. Vital kiest resoluut voor aammaannddeelleenn (uit Californië) omwille van hun
lange houdbaarheid. Qua smaakstoffen gaat het meestal om vanille-extract,
maar de onderneming maakt ook producten waarbij bijvoorbeeld echte koffie
of vloeibare chocolade wordt gebruikt.

Het versnijden
Wanneer de nougat op ambachtelijke manier
wordt gefabriceerd, wordt hij manueel op een
X/Y-tafel in repen (en soms ook in blokjes)
ggeessnneeddeenn. In de geautomatiseerde afdeling
gebeurt dit op het moment dat het product uit
de koeltunnel komt. Het systeem kijkt meteen
na of de dikte klopt, waarna de repen via een
afvoerband naar een ddrrooooggssttaattiioonn worden
gebracht. Daar worden ze gedurende een aantal
uren in een speciale installatie ggeebbuuffffeerrdd, zodat
ze hun laatste restvocht verliezen. Indien nodig
wordt de nougat vervolgens automatisch naar
een tweede snijdinstallatie getransporteerd,
waar hij tot blokjes wordt verwerkt.

Het doseren
Bij de traditionele manier van werken wordt het mengsel in mmeettaa--
lleenn ffrraammeess op een koeltafel gegoten. Onderaan ligt een vel hostie-
papier, dat van aardappelzetmeel en plantaardige olie is gemaakt.
De nougat wordt manueel met een deegrol ppllaattggeewwaallsstt, waarna er
een tweede vel hostiepapier wordt opgelegd. Vervolgens laten de
operatoren het mengsel op kamertemperatuur afkoelen.
In de geautomatiseerde afdeling wordt de nougat via een transport-
band naar een machine gebracht waar hij in een eexxttrruuddeerr terecht-
komt die het product op de ingestelde dikte platwalst. Hierdoor
ontstaat als het ware een ‘tapijt’ van nougat waarop automatisch
aan de boven- en onderkant hostiepapier wordt aangedrukt. Daarna
vervolgt het product haar weg naar een kkooeellttuunnnneell.

De verpakking
Vital hanteert verschillende verpakkingsmethodes.
Blokjes worden ofwel manueel in kartonnen dozen,
houten kistjes of cadeauverpakkingen gestoken, of-
wel worden ze individueel met een flowpacker in
ggeellaammiinneeeerrddee ppoollyypprrooppyylleeeennffoolliiee verpakt, ofwel wor-
den ze (al dan niet verpakt) met een multiheadwe-
ger in een zakje gedoseerd. De repen worden alle-
maal met de fflloowwppaacckkeerr verpakt, waarna ze manueel
in een kartonnen doos of displays worden gestoken.

                                                                               


