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mei voedselhygiëne
In de maand mei staat voedselhygiëne binnen het leefstijlproject ‘Zo Fit als je Kunt’ centraal. Voedselinfecties komen 
regelmatig voor. Deze infecties ontstaan vaak in eigen keuken door slechte hygiëne en kruisbesmettingen. Deze factsheet 
geeft 5 tips om op een verantwoorde manier met voedsel om te gaan.  

TIP 1: LET BIJ HET INKOPEN OP HET UITERLIJK EN DE DATUM VAN DE PRODUCTEN
Kijk vooral bij groenten en fruit goed naar de producten voordat je ze in je winkelwagen doet. 
Als verpakkingen bol staan dan zijn de producten niet meer goed. Naast het uiterlijk is het 
belangrijk om op de datum te letten. Te Gebruiken Tot (TGT) wil zeggen dat producten 
daarna niet meer veilig zijn te eten. Ten minste Houdbaar Tot (THT) wil zeggen dat producten 
daarna wel veilig zijn maar mogelijk niet smaakvol. Kijk bij de producten ook verder in het vak. 
Meestal liggen oudere verpakkingen voor in het vak en de nieuwste achterin.

TIP 2: KOOP BEDERFELIJK VOEDSEL ALS LAATST EN DOE HET VERVOLGENS METEEN IN DE KOELKAST
Bederfelijke producten zoals vlees, vis, gesneden groenten en zuivel moeten zo snel mogelijk de 
koelkast in. Bacteriën kunnen anders uitgroeien en dat zorgt voor bederf en ziekteverwekkers. 
Als bederfelijk voedsel één uur buiten de koeling is, is het een dag minder houdbaar. Na twee 
uur buiten de koeling zijn deze producten niet meer veilig om te eten.

TIP 3: LAAT KLIEKJES SNEL AFKOELEN EN DOE HET ZO SPOEDIG MOGELIJK IN KOELKAST OF VRIEZER
Doe kliekjes in een pan met koud water. Hierdoor koelt het voedsel snel af. Doe de kliekjes 
binnen twee uur in de koelkast of vriezer omdat het voedsel anders bederft. Zorg wel dat het 
eten eerst goed is afgekoeld. Dit om opwarming en ijsvorming in de koelkast of vriezer te 
voorkomen.  

TIP 4: HOUD BEDERFELIJK VOEDSEL GOED GESCHEIDEN VAN OVERIG VOEDSEL EN MATERIAAL
Kruisbesmetting wordt veroorzaakt doordat bederfelijk voedsel in aanraking komt 
met overig voedsel. Belangrijk is dat je na aanraking van bederfelijk voedsel goed je 
handen wast en dat je het materiaal ook alleen maar gebruikt voor het bederfelijk 
eten. Gebruik voor het snijden van groenten dan ook een apart mes en snijplank. 
Was na het snijden van rauw vlees ook meteen het materiaal goed af.

TIP 5: ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL DOOR EN DOOR VERHIT IS
Wanneer voedsel goed gaar is, weet je zeker dat de bacteriën en eventuele 
ziekteverwekkers goed dood zijn. Zorg dat vlees door en door gaar is en dat het niet 
meer rood van binnen is. Zorg bij het opwarmen van kliekjes dat alles goed verwarmd 
is. Doe er bij het opwarmen in de magnetron altijd een deksel overheen. Dit zorgt 
ervoor dat de warmte beter geleidt. Draai het eten halverwege om, zodat alles 
gelijkmatig verwarmd wordt.
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