9. Voedsel
9.1. Voedselhygiëne
Hygiëne is een noodzaak
In je clubgebouw zul je ongetwijfeld wel eens eten klaarmaken. Dat kan een kleinigheidje zijn tijdens een kinderclub,
maar ook misschien een complete maaltijd voor een vrijwilligersfeestje. Als je met je club op kamp of bivak gaat,
zullen er gedurende deze dagen vele maaltijden worden bereid. Het is daarbij van groot belang dat je hygiënisch te
werk gaat.
Elk jaar worden maar liefst twee miljoen Nederlanders ziek van onzorgvuldig bereid voedsel.
Diarree, braken of hoofdpijn kunnen het gevolg zijn.
Ook andere lichamelijke klachten als allergieën zijn het gevolg van een onzorgvuldige behandeling van voedsel, een
gebrekkige persoonlijke en sanitaire verzorging en onvoldoende aandacht voor het binnenhuismilieu. Daar kun je als
organisatie zelf veel aan doen door een aantal regels in acht te nemen. Die zijn meestal erg voor de hand liggend.
Een aantal zul je ongetwijfeld al toepassen. We zetten alles op een rijtje vanaf het moment dat je de boodschappen
gaat doen tot en met de afwas!
een voedselvergiftiging veroorzaken. Doordat de
Inkoop
voedingsmiddelen warmer worden, ontstaat bovendien
Verpakkingen
lekvocht. Ook in dit lekvocht kunnen bacteriën zitten,
Als de verpakking beschadigd is, kunnen er vuil en
die weer andere producten besmetten.
bacteriën. Ook stukjes verpakking zoals plastic of glas
Het is belangrijk dat gekoelde producten en
kunnen erin voorkomen. Daarnaast kan vocht uit de
diepvriesproducten zo kort mogelijk buiten de koeling
verpakking lopen en vervolgens weer andere producten
of vriezer blijven. Doe ze pas vlak voor het afrekenen in
besmetten.
je wagentje of mandje. En doe ze vóór het afrekenen Kijk daarom altijd als je iets koopt goed naar de
en direct erna weer- in een koeltas. In het ideale geval
verpakking. Als die beschadigd is, kun je beter een
gebruik je meer dan een koeltassen. Het is handig om
ander product nemen.
de gekoelde producten en de diepvriesproducten apart
Voorbeelden van wat je beslist niet koopt
te verpakken. In sommige winkels en
- De inhoud van een conservenblik dat bol staat, is
groothandelsbedrijven zijn speciale diepvrieszakken te
bedorven.
koop.
- Of een conservenblik waarin een deuk zit, kun je
Gekoelde producten en diepvriesproducten (onderweg
ook beter laten staan. Door het deuken kan de
naar je bestemming)
binnenkant van het blik beschadigd zijn. Hierdoor
Als je gekoelde producten of diepvriesproducten hebt
kan een chemische reactie met de inhoud van het
gekocht, is het zaak ze in je clubgebouw of
blik ontstaan, waardoor zware metalen in het
bivakaccommodatie zo snel mogelijk in de koelkast of
voedsel terechtkomen.
vriezer te leggen. Ga dus, nadat je dergelijke producten
- Ook niet verpakte producten moeten er gaaf
hebt gekocht, direct naar de plaats van bestemming,
uitzien, zoals fruit. Bij twijfel niet kopen.
zeker als het warm weer is. Vervoer de producten het
liefst in een koeltas of diepvrieszak, maar in elk geval
Ontvangst goederen
apart van niet gekoelde producten.
Gekoelde producten en diepvriesproducten (in de
winkel)
Gekoelde producten en diepvriesproducten zijn
gevoelig voor snel oplopende temperaturen. Zodra je ze
uit de koeling of diepvries haalt, stijgt de temperatuur.
Hierdoor kunnen bacteriën zich vermenigvuldigen en

Tip
Een goed begin is het halve werk. Let al bij aankoop
goed op wat je koopt: hoe vers ziet het product eruit?
Tot wanneer is het houdbaar?
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Opslaan producten
Ruim bij aankomst de producten die in de koelkast of
vriezer horen als eerste op.
Tip
Zet in de koelkast de 'oudste' producten duidelijk
vooraan. Zo maak je altijd eerst je oude voorraad op.
Dat geldt overigens voor alle levensmiddelen die je
koopt. Zo voorkom je voor een deel dat producten
‘over de datum gaan’. Men noemt dit het FiFosysteem: First-in-first-out.
Houdbaarheid
Voedingsmiddelen die te lang blijven liggen, gaan in
kwaliteit achteruit. Controleer daarom altijd de
houdbaarheidsdatum van een product. Die datum
wordt aangeduid met ‘ten minste houdbaar tot ...’ De
fabrikant garandeert tot en met die datum een goede
kwaliteit van het product.
Let wel: dat geldt voor het product zolang het nog niet is
aangebroken en het bewaarvoorschrift is opgevolgd.
Volg je de bewaarvoorschriften niet op, dan is het
product minder lang houdbaar.
Op zeer bederfelijke producten zoals vers vlees, verse
vis en kip, voorgesneden groenten en koel verse
maaltijden staat ‘te gebruiken tot …’. Deze producten
moet je bewaren bij de aangegeven temperatuur. Na de
vermelde datum moet je ze zeker niet meer gebruiken.
Soms staat er geen houdbaarheidsdatum op de
verpakking, bijvoorbeeld bij verse vleeswaren. Het is,
zeker als je het product niet direct gaat gebruiken,
verstandig om aan de verkoper te vragen hoe lang het
houdbaar is. Schrijf in dat geval zelf op de verpakking
tot wanneer je het product kunt bewaren.
Producten die niet meer helemaal vers zijn, bederven
sneller dan verse.
Voorbeeld
Wordt er weinig koffiemelk gebruikt? Dan kun je
beter kleinere flessen of melkcups kopen. De inhoud
van een grote fles is waarschijnlijk al bedorven
voordat hij leeg is.

Tip
Om te voorkomen dat producten onnodig de
houdbaarheidsdatum overschrijden, is het aan te
raden om rekening te houden met het verbruik ervan.
Voedsel bewaren na openen van de verpakking
Als de verpakking van een levensmiddel geopend is,
gaat de houdbaarheid ervan achteruit. Op het etiket
staat meestal hoe je het product na opening het beste
kunt bewaren om bederf zoveel mogelijk te voorkomen.
Producten uit blik moet je in een bakje bewaren, niet in
het blik zelf. Ze kunnen namelijk een ongezonde reactie
met het blik aangaan.
Over het algemeen zijn producten na opening nog drie
dagen houdbaar.
Controleer de koelkast wekelijks op restjes. Gooi restjes
die er langer dan drie dagen in staan weg.
Lang houdbare zure producten zoals augurken en
zilveruitjes en producten met veel suiker zoals jam, kun
je ongeopend buiten de koelkast bewaren. Na opening
zijn deze producten in de koelkast nog ongeveer een
maand houdbaar. Wanneer in azijn gisten in de vorm
van witte slierten zichtbaar zijn, moet je dit product
weggooien. Ook als je schimmel ziet op etenswaren,
moet je deze in zijn geheel weggooien. Alleen schimmel
op harde kaas kun je ruim wegsnijden. De rest van de
kaas is dan nog eetbaar.
Bewaren van bereide gerechten
Bereide gerechten die je wilt bewaren, zet je afgekoeld
en afgedekt in de koelkast. Doe kliekjes met schone
lepels in bewaarbakjes en dek ze af. Om te voorkomen
dat ze besmet raken met bacteriën van andere
producten in de koelkast. Doe geen nieuwe restjes bij
oude. Bewaar restjes niet langer dan twee tot drie
dagen. Bereide gerechten die na afkoeling in de vriezer
zijn gezet, kun je ongeveer een maand goed houden.
Restjes van gerechten met nitraatrijke groente kun je
beter niet bewaren.
Vis is een zeer bederfelijk product. Bewaar restjes van
zowel verse als bereide vis niet langer dan een dag.
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(Voor)bereiden gerechten - Hygiëne
Voedselbereiding
Bij het bereiden van voedsel is hygiëne heel belangrijk.
Gevaren liggen overal op de loer.
Ontdooien, snijden, verhitten, bewaren: door al deze
handelingen met zorg uit te voeren, eet je veilig en
gezond.
Hygiëne in de keuken
In de keuken wordt gewerkt met (rauwe)
levensmiddelen. Zo kom je voortdurend met bacteriën
in aanraking. Ze kunnen op het aanrecht terechtkomen
en op je handen. Als je vervolgens producten op het
aanrecht legt of ze vastpakt, kunnen bacteriën door
zogenaamde kruisbesmetting worden overgebracht. Je
kunt dit tegengaan door schoon en hygiënisch te
werken. Door voedselresten, afval en vuil zo snel
mogelijk op te ruimen en weg te
gooien. Maak in je groep afspraken
over de schoonmaak van de keuken.
Het beste is om na ieder gebruik de
keuken schoon te maken.
Voorbeelden van de praktijk
Maak een schoonmaakrooster en geef hierbij aan
wat er allemaal gedaan moet worden. Vergeet de
koelkast, het koffiezetapparaat, de oven of de
afzuiginstallatie niet.
Zorg voor voldoende en de juiste schoonmaakmiddelen.
Maak hierbij onderscheid in schoonmaakmiddelen voor
de keuken en voor het sanitair.
Tip
Je kunt met kleuren aangeven wat waarvoor gebruikt
moet worden. Bijvoorbeeld blauw voor de keuken en
rood voor het sanitair.
Laat je jeugdige deelnemers afdrogen, let er dan wel op
dat dit goed gebeurt, met schone droge theedoeken.
Vochtige mokken of pannen zijn een goede
voedingsbodem voor bacteriën. Afvalbakken moeten
afgesloten zijn en regelmatig geleegd worden.

Huisdieren
Zorg dat huisdieren uit de keuken blijven. Maak in elk
geval voordat je eten gaat klaarmaken het aanrecht
en/of werkbladen goed schoon. Zodoende verwijder je
eventuele haren, viezigheid en micro-organismen.
Persoonlijke hygiëne
Op de handen van mensen zitten altijd bacteriën. Door
voedsel met je handen aan te raken, kunnen ze op het
voedsel terechtkomen. Via je handen kunnen ze ook
worden overgebracht van het ene op het andere
voedingsmiddel. Met als gevolg dat ze terechtkomen
op: schalen, bestek, aanrecht, koelkastdeur of knoppen
van het fornuis. Schone handen kunnen weer worden
besmet door aanraking van besmette voedingsmiddelen
en voorwerpen. Om deze kruisbesmetting te
voorkomen, is het van belang regelmatig je handen te
wassen. Voor het eten, maar ook voor, tijdens en na het
klaarmaken van eten.
Moet je niezen of hoesten? Hou je hand voor je mond
en was daarna je handen. Heb je een wondje aan je
handen, vermijd dan het kneden van deeg of gehakt.
Plak er een pleister op en zorg ervoor dat de wondjes
niet in aanraking komen met voedsel.
Tip: zeven stappen naar schone handen
1. Verwijder ringen en armbanden.
2. Gebruik stromend water.
3. Doe een kleine hoeveelheid zeep op je handen en
een beetje water.
4. Wrijf je handen over elkaar heen en zorg ervoor
dat het water en de zeep over de gehele hand
wordt verdeeld. Was ook tussen je vingers en
onder je nagels en vergeet je vingertoppen en
handpalmen niet. Handen wassen is alleen
effectief als je deze stap minstens vijftien
seconden volhoudt.
5. Spoel je handen al wrijvend af onder de
stromende kraan.
6. Doe de kraan dicht. Probeer de kraan zo min
mogelijk aan te raken met gewassen handen,
omdat je anders je handen opnieuw besmet.
7. Droog je handen goed af met een droge, schone
handdoek
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(Voor)bereiden gerechten - schoonmaken
Aanrecht en keukengerei
Maak na het klaarmaken van voedsel het aanrecht en
de gebruikte hulpmiddelen zoals snijplank, mes en
schalen schoon en droog. Zo voorkom je dat bacteriën
door kruisbesmetting worden overgebracht op andere
producten.
Maak extra goed schoon na het klaarmaken van vlees
en ei, want die bevatten veel bacteriën.
Spoel materiaal dat met rauw vlees in aanraking is
geweest af met heet water en zet het vervolgens bij de
afwas. Wil je dezelfde materialen meteen weer voor
iets anders gebruiken, was ze dan af met sop en heet
water. Om tijdens het bereiden niet constant te hoeven
afwassen, is het handiger om meer snijplanken te
hebben. Dan kun je de vuile snijplank na hem
afgespoeld te hebben, bij de afwas zetten en een
schone pakken.
Keukenhulpmiddelen zoals een garde, staafmixer of
blikopener zijn moeilijk schoon te maken.
Voorbeelden van de praktijk
Zet ze daarom vóór de afwas in een handwarm
sopje, zodat ze een tijdje kunnen weken. Berg ze pas
op als ze goed droog zijn.
Vaatdoekjes
Vaatdoekjes worden voor allerlei klusjes gebruikt.
Hierdoor raken deze behoorlijk besmet met bacteriën,
die zich in de vochtige doekjes gemakkelijk kunnen
vermenigvuldigen. Spoel vaatdoekjes daarom na
gebruik altijd goed uit, wring ze uit en hang ze op om te
laten drogen. Pak regelmatig schone vaatdoekjes en
doe de vuile in de was; 60°C in de wasmachine met een
totaalwasmiddel.

Sponsje
Sponsjes worden in de keuken gebruikt. Sponsjes
blijven echter heel lang nat en zijn moeilijk goed te
reinigen. Hierdoor krijgen bacteriën de kans om zich te
vermenigvuldigen. Gebruik daarom liever geen sponsjes
in de keuken. Wil je toch graag schuren, kies dan voor
schuurlapjes. Deze blijven niet zo lang nat.
Afval
Verpakkingsmateriaal, schillen van fruit of aardappelen,
weggesneden delen van groenten, etensresten. Al dit
afval trekt ongedierte aan en bacteriën kunnen zich er
snel in vermenigvuldigen. Het is belangrijk om afval zo
snel mogelijk weg te gooien.
Maar let op: elke keer als je de afvalbak aanraakt,
komen er bacteriën op je handen. Zowel van het afval
als van de afvalbak. Beperk aanraking met afval en
afvalbak daarom tot het minimum. Spaar afval tijdens
het koken op en gooi steeds een aantal dingen tegelijk
weg.
Was na elke aanraking van het afval of de afvalbak je
handen. Maak de afvalbak bovendien regelmatig
schoon; vooral het deksel, want dat raak je het meeste
met je handen aan. Sluit de afvalbak goed af, zodat deze
geen ongedierte kan aantrekken. De grote gft-bak hoort
buiten te staan. Als dat niet kan, is het niet verstandig
afval te scheiden.
Gooi afval meteen weg in een afgesloten vuilnisemmer
en bewaar het niet te dicht bij de kookgelegenheid.
Bewaar ook geen restjes als je deze niet gekoeld kunt
opslaan.

Tip
Gebruik vaatdoekjes alleen voor het schoonmaken
van bijvoorbeeld aanrecht en tafel. Niet voor vuile
klussen zoals de vloer, gemorst vleesnat of melk.
Daarvoor kun je het beste keukenpapier gebruiken.
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(Voor)bereiden gerechten - Ontdooien

Bereiden gerechten

Ontdooien van levensmiddelen
Als bevroren vlees bij kamertemperatuur wordt
ontdooid, kunnen bacteriën zich vermenigvuldigen.
Doordat aan de buitenkant van het product de
temperatuur oploopt.

Voorbereidingen treffen
Voordat je begint met koken, tref je eerst de nodige
voorbereidingen. Aardappelen schillen, groenten
wassen, vlees kruiden. Daarbij is het belangrijk, dat
geen kruisbesmetting ontstaat. Er mag geen overdracht
plaatsvinden van bacteriën van het ene naar het andere
product.
- Was je handen voordat je met het voorbereiden van
eten begint.
- Was je handen tussendoor, bijvoorbeeld na
aanraking van rauw vlees.
- Was groenten in ruim water om zo vuil en bacteriën
te verwijderen.
- Hou rauwe producten gescheiden van bereide
voedingsmiddelen; gebruik aparte snijplanken en
messen.
- Raak producten die bereid en voor consumptie
gereed zijn zo min mogelijk met je handen aan.
- Heb je voedingsmiddelen uit de koelkast nodig,
bijvoorbeeld vlees, haal die er dan pas vlak voor
gebruik uit. Zet resten van het gebruikte product,
bijvoorbeeld melk, direct terug.
Laat je de kinderen zelf koken, zorg dan voor instructie
en toezicht.

Vlees kun je het beste in de koelkast laten ontdooien. De
temperatuur loopt dan niet zo hoog op en je geeft
bacteriën geen kans.
Leg bevroren vlees altijd op een diep bord of een
schaal, zodat het lekvocht wordt opgevangen. Spoel dit
vocht na ontdooien altijd weg en spoel het bord én de
gootsteen met heet water na. Neem gemorst dooiwater
eerst op met keukenpapier. Maak vervolgens de
aanrecht schoon met een vaatdoekje, dat je direct in de
was doet. In verband met het mogelijk druppelen van
lekvocht wordt het vlees onder in de koelkast bewaard.
Groenten, fruit en dergelijke daarom boven in de
koelkast.
Je kunt vlees en andere levensmiddelen ook in de
magnetron ontdooien. Zorg ervoor dat het tot in de
kern is ontdooid. Bereid de producten direct na het
ontdooien.
Opwarmen van ontdooide gerechten
Heb je bereide gerechten ingevroren en wil je ze gaan
gebruiken? Zorg er dan voor dat je ze op een veilige
manier volledig ontdooit. Het gerecht moet daarna
door en door worden verhit. Denk eraan dat bacteriën
zich in de vriezer weliswaar niet vermenigvuldigen,
maar zeker ook niet doodgaan. Door voedsel goed te
verhitten dood je de achtergebleven bacteriën.

Verhitten van levensmiddelen
Bacteriën gaan dood door verhitting. Zo kunnen
producten die rauw een voedselvergiftiging kunnen
veroorzaken, toch veilig worden gegeten. Maar pas op:
als dit verhitten niet op de juiste manier gebeurt,
bestaat er alsnog kans op besmetting. Het is daarom
belangrijk om producten door en door te verhitten. Dit
wil zeggen dat ook de kern van het product voldoende
wordt verhit (75°C).
Je kunt de temperatuur in levensmiddelen meten met
een speciale thermometer, die je tot in de kern van het
product steekt. Deze thermometers zijn bij
huishoudwinkels voor ongeveer € 10,00 te koop.
Vooral vlees(producten) waarvan de ‘buitenkant’ aan de
‘binnenkant’ is terechtgekomen, denk aan: rollade,
gehakt of kip(producten). Deze moeten door en door
worden verhit. Hier zitten de bacteriën namelijk door
het hele vlees heen. Let erop dat je grote stukken vlees
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lang genoeg verhit, zodat ook de binnenkant de juiste
temperatuur kan krijgen. Doe je dit te snel en op een te
hoog vuur, dan is de buitenkant al bruin voordat de
binnenkant heet genoeg is. De bacteriën binnenin zijn
dan niet gedood en vormen een gevaar voor de
gezondheid.
Sommige etenswaren worden bewust niet door en door
verhit. Tartaar bijvoorbeeld, of filet americain of haring.
Let bij deze producten extra goed op versheid en
kwaliteit. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen
en mensen met een verlaagde weerstand lopen extra
risico door het eten van deze producten. Zij doen er
verstandig aan deze producten niet te eten. Biefstuk
eten kan wel, omdat rundvlees binnenin geen
ziekteverwekkende bacteriën bevat.
De magnetron
Een magnetron verhit levensmiddelen met
elektromagnetische stralen. Een nadeel van de
magnetron is, dat het voedsel niet gelijkmatig wordt
verwarmd. Er zijn plekken in het voedsel die koud
blijven.
Tip
Het is daarom aan te raden om gerechten die je
in de magnetron bereidt, in kleine porties te
verdelen. Roer gerechten ook regelmatig om.
Het is niet verstandig om vlees alleen in de
magnetron te bereiden. Beter kun je het vlees eerst
voorkoken of bakken voordat je het verder
klaarmaakt in de magnetron.
Braden en bakken
Draai bij braden en bakken het eten minstens één
keer om, zodat de bacteriën aan de onder- én de
bovenkant worden gedood. Doe zo nodig een deksel
op de pan, zodat de temperatuur in het vlees of
gerecht hoog genoeg oploopt om alle bacteriën te
doden.
Oven en grill
Wanneer je voedsel in de oven of de grill bereidt,
zorg er dan voor dat de temperatuur niet te hoog is.
Anders is de buitenkant van het gerecht al verbrand,
voordat de binnenkant gaar is. Het beste kun je het
gerecht af en toe even omdraaien.
Frituren

Om veilig te frituren moet je op een aantal zaken
letten. Zorg ervoor dat de frituurolie niet heter wordt
dan 180°C. Boven 180°C bestaat de kans dat het
product dat je frituurt aan de buitenkant verbrandt,
terwijl de binnenkant nog niet voldoende verhit is om
mogelijk aanwezige bacteriën te doden. Ook de
frituurolie zelf kan gaan verbranden, waardoor er
kankerverwekkende stoffen kunnen ontstaan.
Bij elektrische frituurpannen kun je de temperatuur
via een regelknop instellen.
Tip
Maak je gebruik van een pan die op het fornuis
wordt verhit? Dan kun je de temperatuur
controleren door een stukje brood in de hete olie
te gooien. Wanneer de temperatuur goed is,
gaat het brood bruisen en wordt het bruin. Ook
kun je een speciale thermometer gebruiken.
Uit veiligheidsoverwegingen is het natuurlijk aan te
raden een regelbare elektrische frituurpan te
gebruiken.
Hoe vaker de olie opnieuw wordt verhit, hoe meer
kankerverwekkende stoffen kunnen ontstaan.
Ververs daarom na vijf tot zeven keer frituren de olie.
Ververs in elk geval de olie als er een sterke geur of
smaak aan zit, als die een donkere kleur krijgt,
stroperig wordt en gaat walmen of schuimen. Doe in
ieder geval nooit nieuwe olie bij oude olie.
Als de temperatuur van de olie te laag is, nemen de
producten die je frituurt veel olie op, waardoor ze erg
vet worden. Dit is niet goed voor de gezondheid. Bij
een te lage temperatuur
bestaat bovendien de kans
dat producten niet
voldoende gaar worden,
zodat niet alle bacteriën
worden gedood.

Barbecue, gourmet en fondue
Bij barbecueën, gourmetten en fonduen is hygiëne
erg belangrijk. De kans bestaat namelijk dat bacteriën
van het rauwe vlees worden overgebracht op gare
stukjes vlees.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk - Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van in deze werkmap gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming
van Jeugdwerk Limburg. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Jeugdwerk Limburg in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. Jeugdwerk Limburg hanteert een strikt beleid in de controle van
ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en kan bij overtreding juridische stappen nemen.

118

Tip
Zorg ervoor dat je de gare en rauwe stukjes goed
gescheiden houdt. Gebruik meerdere borden,
messen en vorken voor rauwe en gare producten.
Doordat de ingrediënten lang buiten de koelkast
liggen, krijgen bacteriën kans zich te
vermenigvuldigen. Zet daarom liever niet alles
tegelijk op tafel, maar vul regelmatig bij. Vlees dat
niet goed gaar is, kan voedselvergiftiging
veroorzaken. Je kunt dit voorkomen door grotere
stukken vlees en dit geldt voor kip, van tevoren te
koken. Hierdoor wordt de binnenkant alvast gaar en
dood je de bacteriën.
Opwarmen van bereide gerechten
Ook het opnieuw opwarmen van een kliekje luistert
nauw. Verhit daarom een kliekje altijd door en door, om
ook de laatste bacteriën te doden. Zorg ervoor dat de
temperatuur binnen in het product minstens 75°C is en
roer het gerecht geregeld om.
Opwarmen in de magnetron vereist speciale aandacht:
roer gerechten tussentijds goed om, zodat er geen
lauwe gedeelten en dus schadelijke bacteriën in blijven
zitten. Eet het gerecht na verhitting direct op. Blijft er
nog wat over, gooi het dan gewoon weg.
Bereiden van koude gerechten
In koude gerechten worden bacteriën niet gedood door
verhitting. Ook in de koelkast blijven bacteriën leven.
Door levensmiddelen in de koelkast te bewaren,
vertraag je de snelheid waarmee bacteriën zich
vermenigvuldigen. Zodra je de producten uit de
koelkast haalt, loopt de temperatuur op en gaan de
bacteriën zich vermenigvuldigen. Haal ingrediënten
voor koude gerechten dus niet lang van tevoren uit de
koelkast en hou de bereidingstijd zo kort mogelijk. Laat
ingrediënten die eerst verhit worden, zoals een gekookt
ei, goed afkoelen voordat je ze bij het koude gerecht
voegt. Eet het gerecht direct na bereiding op of zet het
terug in de koelkast totdat je het gaat eten.
Verder is het belangrijk hygiënisch te werk te gaan,
zodat geen kruisbesmetting kan ontstaan. Gebruik
schoon keukengereedschap en was je handen voordat
je gaat beginnen. Was voor zover nodig ook de
ingrediënten. Let verder op de versheid en de kwaliteit

van de ingrediënten. En bewaar zelfgemaakte, koude
gerechten niet langer dan twee tot drie dagen in de
koelkast.
Sommige rauwe producten, zoals vlees, kip, vis en
eieren, kunnen heel veel bacteriën bevatten. Het is niet
verstandig om deze producten rauw te eten of ze te
verwerken in een gerecht dat niet wordt verhit, zoals
bavarois. Zachte kazen, zoals brie, kunnen gemaakt zijn
van niet-gepasteuriseerde melk. Je kunt dit lezen op het
etiket. Aangezien deze kaassoorten veel
listeriabacteriën kunnen bevatten, kunnen zwangere
vrouwen beter geen kaas van niet-gepasteuriseerde
melk eten. Ben je zwanger en kun je niet uit het etiket
opmaken of de kaas is gemaakt van wel- of nietgepasteuriseerde melk, eet deze kaas dan niet.
Tip
Iedereen bewaart wel eens een restje. Er zijn echter
duidelijk risico's verbonden aan het bewaren en het
weer opwarmen hiervan. Beperk de hoeveelheid
restjes daarom tot een minimum.
Afkoelen
Wil je warm eten bewaren, koel het dan binnen een uur
af en zet het in de koelkast. Hoe sneller het afkoelt, hoe
beter. Daarom kun je het 't beste in kleine porties
verdelen. Zo kun je het later ook veel gemakkelijker
opwarmen. Wil je eten als een groot stuk vlees in zijn
geheel bewaren, dan doe je het altijd met schoon
keukengerei in een schaal of bak. Zet dat in een bak met
water en ijs. Roer geregeld, zodat het eten gelijkmatig
kan afkoelen. Vul zo nodig het ijs bij.
Streef ernaar het gerecht binnen een uur in de koelkast
te zetten.
Als je het eten tijdens het afkoelen afdekt, zorg er dan
voor dat je het deksel niet helemaal afsluit. Anders
koelt het niet snel genoeg af en ontstaat er condens.
Nitraat in groente
Nitraat komt van nature in alle soorten groente voor.
Veel nitraat zit in: andijvie, rode bieten, bleekselderij,
Chinese kool, koolrabi, paksoi, postelein, raapstelen,
alle soorten sla, spinazie, spitskool en venkel. Nu is dit
nitraat niet direct schadelijk voor de mens. Maar in ons
lichaam wordt nitraat gedeeltelijk omgezet in nitriet. En
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te veel nitriet kan wél schadelijk zijn. Nitraat kan ook
worden omgezet in nitriet door het verleppen van
groente en door het bewaren van restjes nitraatrijke
groenten. Eet daarom niet vaker dan twee keer per
week een maaltijdportie nitraatrijke groente. Verwijder
verlepte delen van groente. Bewaar geen restjes van
nitraatrijke groente.

Presenteren en serveren
Serveren
In voedsel dat door en door is verhit, zijn alle bacteriën
gedood. Maar de sporen die sommige bacteriën
vormen als ze worden verhit, worden niet gedood. Deze
sporen kunnen bij kamertemperatuur weer uitgroeien
tot bacteriën, die vervolgens weer kunnen leiden tot
voedselvergiftiging.
Voorbeelden van de praktijk
Je bereidt een gerecht. Je hebt ervoor gezorgd dat
het vrij is van bacteriën door het goed te verhitten.
Je verdeelt het over de borden en maakt een leuke
garnering met verse kruiden. Tijdens deze
handelingen koelt het gerecht enigszins af, waardoor
de sporen zich gaan ontwikkelen tot bacteriën.
Doordat je in je haast vergeten bent de verse kruiden
te wassen, komen de bacteriën hiervan op je gare
gerecht. Wanneer het gerecht om de een of andere
reden enige tijd op het aanrecht blijft staan, krijgen
de bacteriën de tijd om zich te vermenigvuldigen. Zo
kun je toch een voedselvergiftiging oplopen, hoe
zorgvuldig je het gerecht ook hebt verhit. Blijf dus
ook tijdens het afwerken secuur werken.
Dat wil zeggen:
- Zorg ervoor dat je schone handen hebt.
- Zorg voor schone hulpmiddelen en een schoon
aanrecht.
- Zorg ervoor dat de garnering gewassen is.
- Garneer het gerecht kort voor serveren.
- Zet gerechten pas vlak voordat je gaat eten op tafel.
Hou warme gerechten op een temperatuur boven 65°C,
bijvoorbeeld op een warmhoudplaatje. Zorg ervoor dat
de temperatuur niet zo hoog oploopt dat het gerecht
aanbrandt. Gebruik voor het opscheppen schone lepels
en zorg ervoor dat je schone handen hebt.

Serveren van gekoelde producten
Men zet geen pak melk op tafel, maar serveert melk in
bekers. Ook worden vleeswaren zoveel mogelijk
afgepast op tafel. Dit gebeurt allemaal ter voorkoming
dat bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen als gevolg
van te veel oplopende temperatuur.
Tip
Heb je borrelhapjes gemaakt voor een feestje? Dan is
het verstandig om ze pas uit de koelkast te halen vlak
voordat je ze serveert. Ook is het verstandig als je
niet alles in één keer op tafel zet.
Is er bij het afruimen eten op je handen gekomen, was
dan even je handen. Zo voorkom je dat je weer andere
dingen in huis besmet.
Serveren op kamp of bivak
Als je met je groep op kamp of bivak bent, dan zul je het
eten in buffetvorm op een tafel opstellen. Enkele
vrijwilligers zullen het eten bij de deelnemers
opscheppen of zij kunnen dat zelf doen. Let op:
- Warme gerechten moeten op een temperatuur van
minimaal 65°C worden gehouden.
- Koude producten dienen normaal op maximaal
7°Celcius bewaard te worden. Bij een presentatie in
buffetvorm mogen zij eenmalig maximaal twee uur
niet gekoeld aangeboden worden.
- Zorg voor voldoende schone opscheplepels. Daarmee
wordt voorkomen dat het voedsel met de handen
wordt aangeraakt. Voor elk product aparte
opscheplepels.
- Stel de producten zodanig op dat besmetting zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
- Hou koude en warme gerechten gescheiden, dat
geldt ook voor rauwe en gegaarde componenten.
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Afruimen
De afwas
Door afwassen verdwijnen alle etensresten en
bacteriën. Als je het tenminste op de juiste manier
doet. Het beste gaat het met een afwasmachine. Daarin
worden de bacteriën beter verwijderd dan bij de
handafwas. Ook is er minder kans dat de vuile vaat de
schone door kruisbesmetting besmet. Verwijder,
voordat je de afwas in de machine stopt, eerst zoveel
mogelijk etensresten. Was je met de hand af, verwijder
dan eerst de meeste etensresten en spoel zo nodig de
vuile en vette afwas in een teiltje met warm water voor.
Voor de afwas gebruikt je heet water met een
afwasmiddel. Voor het water geldt: hoe heter, hoe
beter. Als je huishoudhandschoenen gebruikt, kun je
beter heter waterverdragen.
Was met een afwasborstel alle etensresten van de vaat.
Begin met de minder vuile spullen zoals glazen en
bekers. Vervolgens was je bestek, keukengerei en
borden af. Als laatste komen de vuilste spullen aan de
beurt: de deksels en de pannen. Is het water niet meer
schoon of heet, neem dan nieuw afwaswater. Let erop
dat de vuile en schone vaat niet met elkaar in aanraking
komen, zodat er geen kruisbesmetting kan optreden.

Afdrogen
Na het afwassen moet de vaat drogen. Je kunt de
schone vaat op de aanrecht laten drogen of afdrogen
met een schone theedoek. Hang de theedoek na
gebruik uit, zodat hij kan drogen. Zorg ervoor dat de
vaat goed droog is voor je deze in de kast opruimt.
Op de volgende pagina is een voorbeeld van een risicoinventarisatie en evaluatie op het gebied van
voedselhygiëne weergegeven.
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