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Eeuwenoude
visserijtraditie

Het Urker Zalmhuys is gevestigd in het hart van 
het vissersdorp Urk. Een voormalig eiland in de 
Zuiderzee waar de bevolking al eeuwenlang haar 
bestaansmiddelen heeft uit de visserij, visverwerking 
en vishandel. De laatste decennia is Urk uitgegroeid 
tot een van de grootste vishandelscentra ter wereld.

Het Urker Zalmhuys is in 2002 opgericht, maar bouwt 

voort op ervaring en kennis die in de loop der generaties 

is opgebouwd. Verwerking van vis is een ambacht dat 

gekoesterd wordt. Die ervaring wordt gecombineerd met 

de modernste productietechnieken. Het Urker Zalmhuys 

is daarbij ook voortdurend bezig met het doorvoeren van 

innovaties om het verwerkingsproces te verbeteren en 

optimaliseren. Het uiteindelijke doel is om een kwalitatief 

hoogwaardig product te leveren. Kwaliteit staat bij Het 

Urker Zalmhuys altijd voorop en met zorg wordt aan het 

visproduct gewerkt. 

Iedere klant is voor Het Urker Zalmhuys belangrijk en 

door de flexibiliteit kan aan de wensen tegemoet worden 

gekomen. Stiptheid, maatwerk, kwaliteit leveren en 

afspraken nakomen zijn een vanzelfsprekendheid.

Deze kenmerken hebben eraan bijgedragen dat Het 
Urker Zalmhuys in hoog tempo is uitgegroeid tot een 
gerenommeerde leverancier van verse en gerookte 
zalm van hoogwaardige kwaliteit en met een unieke, 
kenmerkende smaak.



Inkoop op basis 
van kwaliteit

Het Urker Zalmhuys koopt zalm die met zorg is gekweekt 
in het heldere en koude water van Noorwegen. Ook 
importeert het zalm uit IJsland, Ierland, Schotland en de 
Faeroër Eilanden.

De zalm groeit hier op in een schone en natuurlijke omgeving, 

waarbij strenge controle is op het kweekproces en de eisen 

die hier door de overheid zijn gesteld. Geavanceerde systemen 

zorgen voor een gecontroleerde groei van de zalm om te 

komen tot een product van hoge kwaliteit en uitmuntende 

smaak. 

Door de selectie van leveranciers heeft Het Urker Zalmhuys 

de garantie dat een voedselveilig en gezond visproduct wordt 

geleverd dat rijk is aan eiwitten en omega 3-vetzuren.





Hypermoderne machines
en ambachtelijk handwerk
Bij Het Urker Zalmhuys komt de vis in een 
hypermoderne verwerkingsruimte met geavanceerde 
apparatuur.  

Volgens Maarten Wakker, productiechef vers, is het 

bedrijf in de loop der jaren aangepast voor een 

optimale proceslijn. ,,Vanuit de koelcel gaat de zalm in 

de ontschub- en/of ontslijmmachine om vervolgens te 

worden ontkopt voor verwerking in de fileermachine. 

Onze ervaren mensen besteden de uiterste zorg aan 

het handmatig trimmen van de zalm. De zalmfilet wordt 

vervolgens machinaal ontdaan van de pinbones, waarna 

nog een handmatige nacontrole plaatsvindt om een 

graatloos eindproduct te leveren.”



Na de eindcontrole wordt de verse zalmfilet op gewicht 

gesorteerd om daarna zorgvuldig verpakt te worden 

in dozen die qua gewicht variëren van 5 tot 20 kg. De 

zalmfilet gaat daarna zo snel mogelijk gekoeld naar 

klanten over de hele wereld.

VRIESLIJN

Een deel van de verse zalm wordt naar wens 
van de klant diepgevroren en bewaard in onze 
eigen vriesruimte. 
Standaard is sprake van Shock Freezing en  
de mogelijkheid bestaat om te kiezen voor 
Individual Quick Freezing waarbij de kwaliteit 
nog langer gewaarborgd is.

Versgesneden 
zalmfilet



VACUMEERLIJN

De mogelijkheid bestaat om de zalm 
vacuüm te verpakken om de bacteriën 
buiten te sluiten en de houdbaarheid te 
vergroten. Het vacumeren draagt bij aan het 
langdurig behoud van kwaliteit en smaak.PORTIONEERLIJN

De zalm kan geportioneerd worden naar elk 
gewenst gewicht. Deze porties worden door 
ons gerookt of gaan vers naar de klant. Dit 
kan ook in een vacuüm- of MAP-verpakking. 
Desgewenst in een eigen klantverpakking en 
voorzien van label met productinformatie. 

Verwerking
Een groot deel van de verse zalmfilet wordt in eigen bedrijf 

verder verwerkt tot een gerookt eindproduct. De hele zalmzijdes 

of porties worden gezouten en daarna op de rekken gelegd om 

het rookproces in te gaan. 



Ambachtelijk roken 
volgens eigen traditie

Afbeeldingen rookkasten.

In het rookproces krijgt de zalm pas de kenmerkende eigenschappen die 
horen bij een product van Het Urker Zalmhuys. Door zouting, gebruikte 
houtsoort en duur van het proces verkrijgt het product een kenmerkende 
smaak en textuur. Rookmeester Leendert Hakvoort heeft hiervoor zijn eigen 
traditionele recept, waardoor het product zich weet te onderscheiden.

Het Urker Zalmhuys doet het hele rookproces in eigen huis. Het bereiden 

gebeurt vaak zoals generaties het steeds aan elkaar hebben doorgegeven. 

Zonder toevoeging van geur-, kleur- en smaakstoffen. Het droogzouten 

doet Leendert Hakvoort met een eigen melange waarvan alleen hij de 

samenstelling kent. De zalm wordt gerookt met een mengsel van eiken- en 

beukenhout. Het gewicht van de zalm is van invloed op de zouting en rooktijd.

Temperatuur en rooktijd is door gebruik van geavanceerde apparatuur 
altijd constant, zodat hier geen sprake is van wisselende kwaliteit en smaak.



WARMGEROOKTE ZALM
Warmgerookte zalm wordt kortdurend gerookt bij een hoge temperatuur. De zalm wordt 
hierdoor ook gegaard en krijgt nog meer een rooksmaak. De structuur van de zalm is ook grover. 
Warmgerookte zalm neemt steeds meer in populariteit toe en is verkrijgbaar als hele zalmzijde of 
in stukken van een gramsgewicht naar keuze.

KRUIDEN

De warmgerookte zalm kan door 
ons ook voorzien worden van een 
kruidenkorst naar keuze. Deze melange 
van kruiden geeft extra smaak aan de 
zalm.

BUFFETZALM

De warmgerookte buffetzalm is een hele 
zalm die extra gezouten is. Zoals de naam 
al aangeeft, wordt dit smaakvolle product 
vaak gebruikt op buffetten om te dienen als 
beleg van toastjes en broodjes.



KOUDGEROOKTE ZALM
Koudgerookte zalm wordt langdurig en intens gerookt op een lage 
temperatuur. De zalm krijgt een specifieke smaak en een zachte structuur.
In de productieruimte wordt het gerookt product door Hendrik de Boer en 
zijn team met zorg verder verwerkt.

SNIJWIJZE

Koudgerookte zalm wordt 
op diverse manieren door 
ons verwerkt tot een 
exclusief eindproduct. 
De gerookte zalmfilet 
wordt op machinale wijze 
kort- of langgesneden. 
Daarna op de gewenste 
gramsgewichten verpakt. 
Desgewenst in een 
verpakking van de klant.



Produceren volgens de 
strengste kwaliteitseisen
Het Urker Zalmhuys is zich ten volle bewust dat 
er gewerkt wordt met voedsel voor menselijke 
consumptie. Daarom wordt gewerkt volgens de 
hoogste standaarden op het gebied van hygiëne en 
productveiligheid.

Bij de verwerking van de zalm wordt de koelketen niet 

doorbroken, zodat de versheid optimaal in stand wordt 

gehouden. Kwaliteitsmanager Davie Bakker ziet er samen 

met zijn collega op toe dat product en productieruimtes 

aan de gestelde eisen voldoen. De productieprocessen 

van Het Urker Zalmhuys zijn onder meer FSSC 22000- 

gecertificeerd. Dit staat voor een combinatie van HACCP, 

kwaliteitsmanagement, GMP, klantfocus en diverse 

inrichtingseisen. 

Voor haar bijdrage aan duurzame visserij en viskweek 

heeft Het Urker Zalmhuys ook de Global G.A.P., BIO-, MSC-

en ASC-keurmerken waarmee ze onderdeel zijn van deze 

gesloten ketens.

Het Urker Zalmhuys staat voor een voedselveilig 
product dat op een duurzame wijze geproduceerd is.

NL-BIO-01
NICHT EU-LANDWIRTSCHAFT



Eigen transport voor 
flexibele levering
Het Urker Zalmhuys beschikt over eigen 
transportmiddelen om zo de klant zo flexibel mogelijk 
van dienst te kunnen zijn bij de levering van de 
producten.

Logistiek manager Jurie Hoefnagel zorgt dat de producten 

op tijd worden afgeleverd. Het Urker Zalmhuys levert 

aan visverwerkingsbedrijven, groothandel, viswinkels en 

supermarkten over de hele wereld. Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk vormen de grootste afzetmarkt voor 

de producten van Het Urker Zalmhuys.

Het Urker Zalmhuys garandeert altijd een voedselveilig 
topproduct van hoge kwaliteit. 
Een gezonde delicatesse!



V E R S E  Z A L M

HELE ZALM
sortering 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 KG

ZALMFILET
Geschubd of ontslijmd. 

Trim A,B,C,D,E, DEEPSKINNED

ZALMPORTIES
Gewicht en trim naar keuze.

ZALMSTEAKS
ZALMLOINS

BUIKRANDEN, KOPPEN,
ZALMGRAAT, AFSNIJDSELS

Ons assortiment
De zalm is voornamelijk afkomstig uit Noorwegen, maar daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen voor 
zalm uit o.a. Schotland, IJsland, Ierland en de Faroër Eilanden. De zalm kan geleverd worden met  ASC- of 

BIO-keurmerk. De zalm wordt in tempex koeldozen, vacuüm of MAP verpakt.



Ons assortiment
De kweekzalm komt voornamelijk uit Noorwegen, maar daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen voor 
zalm uit o.a. Schotland, Noorwegen, IJsland, Ierland en de Faroër Eilanden. De zalm kan geleverd worden 

met  ASC- of BIO-keurmerk. De zalm wordt vacuüm of MAP verpakt, eventueel in klantverpakking.

K O U D G E R O O K T

ZALMZIJDE MET OF ZONDER VEL  LANG- OF KORTGESNEDEN VARIABEL GEWICHT
ZALMZIJDE COMBI SALTED MET OF ZONDER VEL  LANG- OF KORTGESNEDEN VARIABEL GEWICHT
GRAVAD LACHS KORTGESNEDEN VARIABEL GEWICHT
ZALMPLAK  ROYAL VAN 250-500 GRAM
ZALMSNIPPERS  A, B OF FRISÉE VAN 250-1.000 GRAM
GRAVAD LACHS MET OF ZONDER VEL KORTGESNEDEN/ONGESNEDEN VARIABEL GEWICHT
LIGHTLY SMOKED PRE-RIGOR SALMON  SUSHI CUT VAN 250-1.000 GRAM
ZALMLOIN/ZALMHAAS  NATUREL VARIABEL GEWICHT
 PORTION CONTROLLED 20X25 GRAM

WA R M G E R O O K T

HALVE/HELE ZALMZIJDE NATUREL MET VEL  ONGESNEDEN VARIABEL GEWICHT
ZALMZIJDE TUINKRUIDEN OF PEPER  ONGESNEDEN VARIABEL GEWICHT
ZALMPORTIES MET OF ZONDER VEL  NATUREL OF GEKRUID VARIABEL GEWICHT
ZALMWINGS  NATUREL VARIABEL GEWICHT
PULLED SALMON NATUREL 1.000 GRAM



O V E R I G E  G E R O O K T E  P R O D U C T E N

FORELFILET 125 EN 500 GRAM
PALING  VARIABEL GEWICHT
PALINGFILET 100-1.000 GRAM
RED SOCKEYE VARIABEL GEWICHT
MAKREELFILET  1.000 GRAM
MAKREELFILET GEKRUID 1.000 GRAM
TONIJNMOTEN VARIABEL GEWICHT
TONIJN VARIABEL GEWICHT
BOTERVIS VARIABEL GEWICHT
BOTERVISZIJDE VARIABEL GEWICHT
HEILBOTFILET GESNEDEN VARIABEL GEWICHT
HEILBOTFILET ONGESNEDEN VARIABEL GEWICHT
ZWAARDVISFILET VARIABEL GEWICHT
ZWAARDVISMOOT VARIABEL GEWICHT
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Export naar:

• Europa

• Noord-Amerika

• Azië

• Afrika


