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Succes met leren 
Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen 
we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste 
samenvattingen voor jou te selecteren. De bundels zijn gemaakt door 
studenten dus het kan goed zijn dat er fouten in staan.  
 
Geld verdienen?  
Heb jij een briljante samenvatting? Stuur hem dan op naar 
info@svgusto.nl! Wij controleren of de samenvatting van voldoende 
kwaliteit is om uit te geven. Als jou samenvatting daadwerkelijk 
briljant is dan krijg je € 5,00 per tien pagina’s 
Productleer	  	  

Leerdoelen	  week	  1	  



Redenen	  aangeven	  van	  de	  eneorme	  toename	  van	  het	  aantal	  levensmiddelen	  vergeleken	  met	  
vroeger	  
	  
	  
Begrippen	  gangbare	  en	  biologische	  landbouw	  en	  kan	  van	  diverse	  vormen	  van	  biologische	  landbouw	  
kenmerken	  en	  handelskenmerken	  noemen	  
Gangbare	  levensmiddelen:	  Levensmiddelen	  die	  in	  het	  nederlandse	  voedingspatroon	  regelamtig	  
voorkomen.	  Biologische	  landbouw:	  steeds	  meer	  consumenten	  kiezen	  hiervoor,	  omdat	  milieu,	  mens	  
en	  diervriendelijke	  productie,	  een	  gezondheidsbevorderend	  of	  bewakend	  product	  of	  een	  veilig	  of	  
ethisch	  verantwoord	  product.	  in	  biologische	  landbouw	  word	  gebruik	  van	  kunstmest	  en	  chemische/	  
synthetische	  bestrijdingsmiddelen	  afgewezen.	  	  
Biologische	  landbouw:	  

-‐ Ecologische	  landbouw:	  welzijn	  van	  de	  mens,	  plant	  en	  dier	  en	  hun	  onderlinge	  relaties	  
centraal.	  Hier	  werkt	  men	  met	  natuurlijke	  bestrijdingsmiddelen	  en	  natuurlijke	  bemesting.	  	  

-‐ Biologische	  dynamische	  landbouw:	  staat	  duurzame	  toekomst	  van	  de	  aarde	  en	  de	  landbouw	  
centraal.	  	  

	  
Welke	  manieren	  voedsel	  gedistribueerd	  wordt	  en	  kan	  de	  distributiekanalen	  toelichten	  wat	  betreft	  
werkwijze	  en	  handelskenmerken	  
De	  herkenning	  van	  producten	  door	  consumenten	  heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  er	  herkenbare	  
distributieketens	  zijn	  ontwikkeld.	  Bijv	  Fair	  Trade	  winkels,	  met	  producten	  met	  het	  Fair	  trade	  of	  Max	  
Havelaar	  keurmerk,	  de	  (	  streekeigen)	  distributieketens	  voor	  biologisch	  groenten	  en	  fuit,	  de	  slager	  die	  
herkenbaar	  biologisch	  vlees	  verkoop,	  de	  scharrelproductiewinkels	  met	  scharrelvarkens	  en	  
scharrelpluimveevlees	  en	  scharreleieren.	  	  
Transport	  van	  levensmiddelen	  is	  anders,	  omdat	  er	  bederf	  kan	  voorkomen,	  daarom	  moet	  het	  
transport	  snel	  zijn	  en	  veelal	  in	  ruimten	  met	  een	  geconditioneerde	  of	  gemodificeerde	  atmosfeer(MAP	  
modified	  atmosphere	  packaging).	  Deze	  ruimten	  hebben	  de	  juiste	  temp	  en	  luchtsamenstelling,	  die	  
optimaal	  zijn	  voor	  de	  te	  vervoeren	  producten.	  	  
	  

	  

Waar	  de	  consument	  levensmiddelen	  koopt	  en	  kan	  van	  de	  verkoopplaatsen	  kenmerken	  noemen	  
	  
Factoren	  die	  een	  rol	  spelen	  bij	  de	  inkoop	  van	  levensmiddelen	  

Verpakkingsmaterialen,	  geschikt	  zijn	  voor	  levensmiddelen	  en	  kan	  voor-‐	  en	  nadelen	  hiervan	  noemen.	  	  
	  
Blik:	  	  dun	  geplet	  staal	  met	  een	  laagje	  tin,	  veel	  gebruikt	  in	  conservenindustrie.	  	  
Voordelen:	  blik	  is	  bestand	  tegen	  sterilisatietemp,	  sterk	  materiaal,	  na	  afvullen	  met	  gas	  en	  
vloeistofdicht	  af	  te	  sluiten,	  tinlaag	  bied	  inwendige	  bescherming	  en	  voorkomt	  reacties	  met	  de	  inhoud,	  
prijs	  is	  redelijk.	  
Nadelen:	  zwaar	  gewicht	  bij	  transport,	  kans	  op	  beschadiging	  tinlaag,	  inhoud	  kan	  reageren	  met	  staal	  
met	  oxidatie	  en	  roest	  tot	  gevolg.	  
Tegenwoordig	  ook	  blik	  met	  kunstoflaag	  ipv	  tinlaag,	  hierbij	  verdwijnen	  de	  nadelen	  van	  het	  tin.	  	  
	  
	  
	  
Aluminium:	  alternatief	  voor	  de	  zware	  blikverpakking	  	  
Voordelen:	  licht	  van	  gewicht,	  roest	  niet,	  gemakkelijk	  te	  vervormen	  en	  bedrukken	  
Nadelen:	  duur,	  hergebruik	  moeilijker	  dan	  blik,	  wel	  mogelijk.	  
	  



Glas:	  	  
Voordelen:	  blijft	  aantrekkelijk	  en	  straalt	  kwaliteit	  uit	  volgens	  de	  consument,	  doorzichtig,	  
steriliseerbaar,	  gas	  en	  luchtdicht,	  afsluitbaar,	  smaak	  en	  geurloos,	  reageert	  niet	  met	  inhoud,	  geschikt	  
voor	  recycling	  
Nadelen:	  gewicht	  bij	  transport,	  dient	  een	  minimale	  wanddikte	  en	  sterkte	  te	  hebben,	  
lichtdoorlatendheid	  kan	  nadeel	  zijn	  voor	  de	  stabiliteit	  van	  lichtgevoelige	  producten	  zoals	  olie.	  
	  
Kunststof:	  
Voordelen:	  goed	  isolerend	  vermogen,	  permeabel:	  doorlaatbaar	  voor	  waterdamp,	  gassen	  en	  aroma’s,	  
licht	  in	  gewicht,	  slagvast.	  	  
Nadelen:	  hoge	  temp	  niet	  goed	  verdraagt,	  warm	  afvullen	  of	  sterliseren	  van	  inhoud	  in	  moeilijk.	  
Voorbeelden:	  krimp	  en	  plasticfolie	  en	  verpakkingsfilm,	  ook	  veel	  in	  huishoudfolie.	  Verpakkingsfilm	  bij	  
verse	  groenten	  en	  fruit,	  zorgt	  voor	  lichte	  verlenging	  houdbaarheid.	  	  
Kunststofverpakking	  met	  vaste	  vorm:	  	  zeer	  sterk	  en	  kunnen	  hoge	  temp	  verdragen.	  Vloeibare	  
voedingsmiddelen	  in	  PET	  (	  polyehtyleenereftalaat,	  de	  PET	  fles	  voor	  frisdrank.	  HDPE:	  hoge	  dichtheid	  
polyetheen,	  de	  zachte	  fles	  voor	  melk.	  PC	  :	  polycarbonaat,	  de	  heldere	  fles	  voor	  melk,	  PEN	  (	  
ployetheleenaftalaat	  en	  Barax	  flesseb,	  geen	  zuurstofbarriere	  nodig	  omdat	  ze	  tamelijk	  ondoorlaatbaar	  
zijn	  voor	  lucht	  :	  harde	  fles	  voor	  bier.	  En	  je	  hebt	  nog	  de	  sturenen	  en	  siliconenrubbers,	  zijn	  veerkrachtig	  
en	  sterk	  voor	  bijv	  vers	  vlees	  op	  schuimschaaltje	  met	  sterk	  folie.	  
	  
Laminaat:	  combinatie	  van	  kunstof	  met	  papier	  blik	  of	  aluminium.	  Bijv	  oor	  soeppoeders	  die	  bestaat	  uit	  
laagjes	  papier	  alu	  en	  polyetheen.	  
	  
Papier	  en	  karton:	  basisstof	  is	  celstof	  of	  houtvezel.	  
Voordelen:	  goedkoop,	  papier	  kan	  hergebruitk	  worden.	  
Nadelen:	  papier	  niet	  sterk,	  nemen	  snel	  vocht	  op	  en	  scheuren	  dan	  snel,	  voornamelijk	  papier.	  
Producten	  als	  koek	  en	  beschuit	  in	  papier	  woden	  verpakt,	  wordt	  dit	  papier	  veelal	  eerst	  gecoat	  of	  
gelamineerd	  wil	  het	  doeltreffend	  zijn.	  	  
	  
Cellofaan	  :	  verpakkingsfolie	  op	  basis	  van	  cellulose.	  
Nadelen:	  gevoelig	  voor	  water	  en	  heeft	  hoge	  gaspermeabiliteit.	  Verliest	  veel	  terrein	  aan	  de	  
plasticfolies.	  
	  
Kan	  aan	  de	  hand	  van	  het	  invullen	  van	  opdracht	  1	  zijn	  voorkennis	  over	  levensmiddelenleer	  peilen	  

Weet	  globaal	  waarin	  gangbare	  en	  biologische	  producten	  van	  elkaar	  verschillen	  
Gangbare	  producten:	  komen	  regelmatig	  voor	  
Biologische	  producten:	  komen	  niet	  zo	  vaak	  voor,	  niet	  geproduceerd	  met	  chemische	  middelen,	  vaak	  
duurder.	  	  
	  
Kent	  de	  invloed	  van	  de	  verkoopplaatsen	  op	  de	  prijs	  van	  het	  levensmiddel	  

Weet	  van	  enkele	  basislevensmiddelen	  de	  globale	  prijs	  

Eko	  keurmerk	  	  

	  

	  

	  



Productleer	  week	  2	  

Leerdoelen	  

Hoe	  de	  voedselwetgeving	  in	  NL	  is	  geregeld	  en	  kan	  de	  wetten	  en	  verordeningen,	  betrekking	  hebbend	  
op	  voedsel	  noemen	  en	  toelichten.	  
	  
Door	  wie	  en	  hoe	  de	  controle	  op	  voedselwetgeving	  in	  NL	  geregeld	  word	  
Overheid	  samen	  met	  het	  ROW	  (	  regulier	  overleg	  Warenwet),	  bestaande	  uit	  :	  vertegenwoordiger	  uit	  
de	  voedingsindustrie/	  handel	  en	  consumentenorganisaties,	  voedingscentrum,	  consumentenbond,	  
centraal	  bureau	  Levensmiddelenhandel	  (CBL),	  NVWA	  :	  nederlandse	  voedsel	  en	  waren	  autoriteit	  
	  
Instanties	  noemen	  die	  voorlichting	  geven	  en	  onderzoek	  doe	  naar	  levensmiddelen	  
nVWA:	  Nederlandse	  voedsel	  en	  waren	  autoriteit,	  bewaakt	  de	  veiligheid	  van	  voedsel	  en	  
consumentenproducten	  en	  de	  gezondheid	  van	  dieren	  
	  
Globaal	  de	  opzet	  en	  inhoud	  van	  de	  Warenwet	  aangeven	  
Productie,	  etikettering,	  productbesluiten,	  toevoegingen(additieven),verontreiningen	  
	  
Horizontale	  en	  verticale	  besluiten	  benoemen	  en	  voorbeelden	  geven	  
Horizontaal:	  bepalingen	  van	  toepassingen	  op	  diverse	  groepen	  (	  bv	  gebruik	  kleurstoffen,	  
etiketteringsvoorschriften)	  	  
Verticaal:	  slechts	  bepalingen	  voor	  1	  enkele	  waar	  of	  groep	  (	  bv	  vlees,	  koffie,	  soep)	  
	  
Globaal	  de	  inhoud	  van	  enkele	  horizontale	  besluiten	  
Enkele	  consumenten-‐	  en	  vakbladen	  en	  weet	  verschillen	  qua	  inhoud	  en	  opzet	  
Kent	  begrip	  additieven	  en	  kan	  het	  voorkomen	  van	  additieven	  in	  levensmiddelen	  verklaren	  
Kent	  wettelijke	  voorschriften	  betreffende	  het	  gebruik	  van	  additieven	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Productleer	  week	  3	  
Leerdoelen	  
	  
Wettelijke	  eisen	  rond	  het	  gebruik	  van	  gezondheids	  en	  medische	  claims	  op	  levensmiddelen	  
Voedingsclaim:	  bijv	  rijk	  aan	  linolzuur	  
Gezondheidsclaim:	  betreft	  de	  relatie	  tussen	  het	  eten	  of	  drinken	  van	  een	  product	  en	  het	  effect	  
daarvan	  op	  de	  gezondheid	  
	  
Globaal	  de	  consumptiecijfers	  noemen	  van	  melk	  en	  melkproducten	  
	  
De	  nutrientensamenstelling	  van	  melk	  beschrijven	  en	  toelichten	  
Volle	  melk	  
Eiwit:	  3,4	  .	  vet:	  3,5.	  Koolhydraten	  4,4.	  Water	  88	  procent	  
Vitamines:	  A,	  Beta	  caroteen,	  B2	  en	  D	  
Mineralen:	  Calcium	  en	  fosfor	  
	  
Kan	  mogelijke	  schadelijke	  invloeden	  van	  stoffen	  in	  melk	  beschrijven	  
	  
Kan	  de	  winning	  en	  bewerking	  van	  melk	  beschrijven	  	  
Eu	  eist	  dat	  alle	  koeien	  geregistreerd	  staan,	  elke	  melklevering	  word	  de	  rauwe	  melk	  geanalyseerd.	  Gele	  
oorbellen	  zijn	  de	  paspoorten	  van	  de	  koeien.	  Hierdoor	  kunnen	  problemen	  snel	  worden	  herleid	  op	  het	  
bedrijf	  en	  de	  exacte	  gemolken	  koeien.	  
Koeien	  en	  geiten	  worden	  2x	  per	  dag	  gemolken.	  Melkmachine	  zorgt	  voor	  meer	  hygiene	  en	  snelheid.	  
Na	  melken	  wordt	  melk	  direct	  gekoeld	  bewaard	  op	  ongeveer	  6	  graden	  in	  tanks.	  De	  melktank	  word	  
ongeveer	  2	  a	  3	  keer	  per	  week	  geleegd	  door	  een	  gekoelde	  tankwagen	  (	  RMO=	  rijdende	  
melkontvangst)	  die	  de	  melk	  naar	  de	  fabriek	  brengt.	  	  
	  
Kent	  het	  assortiment	  melk	  en	  melkproducten	  karaktiseren	  naar	  bereiding	  samenstelling	  uiterlijke	  
kenmerken,	  organoleptische	  eigenschappen	  en	  gebruiksmogelijkheden	  
	  
Adviezen	  geven	  over	  het	  assortiment,	  gebruikersmogelijkheden	  en	  vervaningen	  en	  melkproducten	  	  
	  
Kan	  kwaliteitsaspecten	  noemen	  van	  melk	  en	  melkproducten	  

Kan	  oorzaken	  van	  kwaliteitsachteruitgang	  bederf	  en	  bewaren	  van	  melk	  en	  melkproducten	  noemen	  
en	  verklaren,	  en	  van	  geschikte	  bewaarcondities	  geven.	  
Melk	  en	  melkproducten	  gaan	  in	  kwaliteit	  achteruit	  tijdens	  het	  bewaren	  door:	  

-‐ Verzuring	  van	  zoete	  melkproducten,	  waarbij	  lactose	  door	  melkzuurbacterien	  wordt	  omgezet	  
in	  melkzuur.	  Ook	  zure	  melkproducten	  kunnen	  te	  ver	  doorzuren,	  waardoor	  ze	  wrang	  en	  bitter	  
worden	  en	  vocht	  afscheiden	  

-‐ Gisting,	  vooral	  bij	  producten	  met	  toegevoegde	  vruchten,	  suikers	  en/of	  verdikkingsmiddelen	  
-‐ Schimmelvorming	  
-‐ Vetoxidatie,	  die	  door	  licht	  wordt	  versneld.	  Ook	  het	  hittebestendige	  lipase	  kan	  ransheid	  

veroorzaken	  
-‐ Tainting,	  dit	  is	  het	  opnemen	  van	  sterke	  geuren	  uit	  de	  omgeving,	  vooral	  door	  het	  melkvet	  
-‐ Eiwitsplitsing	  

Melk	  of	  melkproduten	  lang	  aan	  licht	  worden	  blootgesteld	  kan	  vitamine	  B2	  onwerkzaam	  worden,	  en	  
het	  essentiele	  aminozuur	  methionine	  kan	  worden	  omgezet	  tot	  onwerkzame	  stof	  methional	  
Bewaaradviesen	  voor	  melk:	  

-‐ Gepastauriseerde	  producten	  koel	  en	  donker	  bewaren;	  in	  ieder	  geval	  kan	  dit	  tot	  de	  
vermeldbare	  houdbaarheidsdatum	  



-‐ Zure	  melkproducten	  koel	  en	  donker	  bewaren.	  De	  bewaartijd	  is	  langer	  dan	  van	  de	  niet-‐zure	  
melkproducten	  (+	  -‐	  2	  weken)	  

-‐ Gesteriseerde	  melk	  in	  lichtdoorlatende	  verpakking	  hoeft	  niet	  gekoeld,	  maar	  moet	  wel	  donker	  
bewaard	  worden	  (	  +	  -‐	  1	  jaar	  of	  lagner	  

-‐ UHT	  gesterileerse	  melk	  is	  ongekoel	  houdbaar	  tot	  de	  houdbaarheidsdatum	  die	  op	  de	  
verpakking	  is	  vermeld	  

-‐ Melkpoeder	  is	  ongekoeld	  +	  -‐	  1	  jaar	  houdbaar.	  	  
-‐ Zie	  blz	  93	  

	  

Kan	  aanduidingen	  op	  verpakte	  melk	  en	  melkproducten	  rubriceren	  

Kan	  wettelijke	  eisen	  noemen	  

Kan	  instanties	  noemen	  die	  zich	  bezighouden	  met	  voorlichting	  en	  onderzoek	  op	  het	  terrein	  van	  zuivel	  
De	  kwaliteit	  van	  rauwe	  melk	  wordt	  op	  de	  bedrijven	  geborgd	  middels	  een	  certificeringsprogramma	  
van	  de	  organisatie	  Certificering	  Melkveebedrijven	  (OCM).	  	  
Vroeger	  waren	  er	  de	  NZO	  (	  nederlandse	  zuivelorganisatie)	  en	  de	  KKM	  (	  stichting	  keten	  kwaliteit	  
melk).	  
	  
Weet	  de	  globale	  prijs	  van	  een	  aantal	  verkochte	  melkproducten	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Productleer	  week	  4	  voedselkwaliteit	  en	  bederf	  

Vormen	  van	  bederf	  noemen,	  herkennen	  en	  oorzaken	  hiervan	  verklaren	  

Toxische	  stoffen	  in	  voedsel	  
Alleen	  sprake	  van	  gezondheidsproblemen	  door	  (toxische)	  voeding	  bij	  een	  voedselinname	  die	  
(langdurig)	  uit	  balans	  is	  of	  door	  het	  eten	  van	  toxisch-‐geinfecteerde	  levensmiddelen.	  	  
Gezondheidsbedreigende	  stoffen	  kunnen	  zijn:	  

-‐ Natuurlijke	  toxinen	  zoals	  geproduceerd	  in	  planten	  (fytoxinen)	  ,	  door	  schimmels	  
(mycotoxinen),	  door	  mariene	  algen(fycotoxinen),	  door	  bacterien	  (	  bacteriele	  toxinen)	  en	  
toxinen	  van	  dieren	  (vissen)	  	  

-‐ Milieucontaminanten	  met	  als	  belangrijke	  vertegenwoordigers	  zware	  metalen	  persistente	  
organische	  verbindingen	  	  

-‐ Stoffen	  in	  de	  voedselketen	  als	  gevolg	  van	  verhitting	  zoals	  polycyclische	  koolwaterstoffen	  (	  
PAK’s)	  heterocyclische	  aminen	  en	  acrylamide.	  

	  
Natuurlijke	  toxinen	  
Die	  een	  rol	  kunnen	  spelen	  in	  de	  voedselketen	  zijn:	  fytotoxinen,	  mycotoxinen,	  fycotoxinen,	  bacteriele	  
toxinen	  en	  toxinen	  die	  aanwezig	  zijn	  in	  consumptiedieren.	  
Fytotoxinen:	  komt	  voor	  in	  plantaardige	  levensmiddelen.	  Bijv	  solaninen	  in	  aardappelen.	  Men	  moet	  
dan	  meer	  dan	  3	  kg	  aarappelen	  consumeren	  per	  dag	  voor	  een	  schadelijke	  dosis.	  Ook	  zijn	  sommige	  
planten	  eetbaar	  en	  niet	  eetbaar	  zoals	  paddenstoelen.	  
Mycotoxinen:	  geproduceerd	  door	  schimmels,	  komen	  voor	  op	  granen,	  als	  tarwe,	  mais	  en	  roggen,	  in	  
noten	  zoals	  pinda’s	  en	  in	  melk.	  De	  risicovormers	  zijn:	  aflatoxinen,	  ochratoxine,	  trichothecenen	  en	  
fumonisinen.	  Veel	  zijn	  kankerverwekkend,	  dus	  mogen	  helemaal	  niet	  in	  voedsel	  voorkomen.	  De	  groei	  
van	  mycotoxinenproducerende	  schimmels	  is	  niet	  altijd	  te	  voorkomen.	  
Fycotoxinen:	  geproduceerd	  door	  mariene	  algen.	  Komen	  vaak	  terecht	  in	  schaaldieren.	  Kan	  maag	  en	  
darmklachten	  veroorzaken,	  staat	  bekend	  als	  DSP	  (	  diarrhetic	  shellfish	  poison).	  
Bacteriele	  toxinen:	  giftigste	  is	  botuline.	  Botulisme	  komt	  voor	  bij	  vee,	  kippen	  en	  watervogels.	  
Microbiele	  voedselverontreiniging	  komen	  veel	  voor.	  Gaat	  om	  bederfveroorzakende	  bacterien	  en	  
pathogenen	  bacterien	  zoals	  Salmonella	  en	  Campylobacter.	  
	  
Toxinen	  van	  dieren:	  vooral	  bij	  vissen	  en	  zelden	  bij	  zoogdieren.	  (tetdrodo)	  toxine	  in	  kogelvissoorten	  in	  
Japan.	  Caribisch	  gebied:	  (koraal)	  vissen	  die	  (cigua)	  toxinen	  bevatten.	  Soms	  slecht	  geconserveerde	  
tonijn	  en	  makreel	  bevatten	  soms	  histamineachtige	  verbindingen.	  In	  nederland	  over	  het	  algemeen	  
geen	  groot	  probleem.	  
	  
Contaminanten	  
Door	  industrialisatie	  in	  ons	  land	  en	  de	  landen	  erom	  heen	  zijn	  er	  een	  groot	  aantal	  verontreinigende	  
stoffen	  in	  het	  milieu	  terecht	  gekomen(lucht,	  grond	  of	  water).	  Kunnen	  tijdens	  productie	  en	  distributie	  
op	  levensmiddelen	  terecht	  komen,	  niet	  belangrijk	  maar	  het	  restant(residu)	  dat	  op	  het	  moment	  van	  
consumptie	  op	  het	  levensmiddel	  aanwezig	  is	  wel	  belangrijk.	  Omvang	  restant	  hangt	  af	  van	  aard	  van	  
stof,	  sommige	  worden	  naar	  verloop	  van	  tijd	  geheel	  afgebroken,	  andere	  langzaam	  of	  zelf	  niet.	  	  
Contaminanten	  worden	  gewoonlijk	  onderverdeeld	  naar	  moment	  van	  contaminatie	  en/of	  
gebruiksdoel.	  Men	  onderscheidt:	  

-‐ Resten	  van	  bestrijdingsmiddelen	  
-‐ Resten	  van	  diergeneesmiddelen	  
-‐ Residuen	  van	  verpakking	  en	  gebruiksartikelen	  
-‐ Contaminanten	  vanuit	  het	  milieu	  	  

	  
	  
	  



Resten	  van	  bestrijdingsmiddelen	  
Land	  en	  tuinbouw	  zorgt	  voor	  vermindering	  van	  ziekten	  en	  plagen	  o.a.	  door	  middel	  van	  chemische	  
bestrijdingsmiddelen.	  ter	  bestrijden	  van	  insecten,	  schimmels	  en	  zwammen,	  onkruid,	  knaagdieren.	  
Ook	  bij	  bewaren	  van	  land	  of	  tuinbouwproducten(voorraadbescherming).	  	  
	  
Resten	  van	  diergeneesmiddelen	  
Bevat	  stoffen	  die	  dienen	  voor	  de	  preventie	  en	  behandeling	  van	  ziekten	  en	  aandoeningen	  bij	  dieren.	  
Ook	  middelen	  die	  voedselbenutting	  en	  groei	  bevorderen,	  ook	  gedrag	  beinvloeden	  door	  middel	  van	  
tranquillizers.	  Bij	  ziekte	  worden	  incidenteel	  hoge	  doseringen	  antibiotica	  toegepast.	  Van	  deze	  stoffen	  
blijven	  resten	  achter	  in	  het	  dierlijke	  weefsel.	  Zulke	  residuen	  kunnen	  voor	  de	  consument	  schadelijk	  
zijn.	  	  
	  
Residuen	  van	  verpakking	  en	  gebruiksartikelen	  
Sommige	  substanties	  in	  verpakking,	  voorwerpen	  bij	  bereiding	  of	  nuttigen	  voedsel	  gaan	  chemische	  
reactie	  met	  voedsel	  aan.	  Met	  name	  plasticsoorten,	  gaan	  door	  diffusie	  over	  in	  levensmiddelen,	  deze	  
stoffen	  noemt	  men	  migratieresiduen.	  Plastic	  migreert	  zich	  makkelijk,	  vooral	  naar	  vetrijke	  en	  
oliehoudende	  levensmiddelen.	  Soms	  zijn	  ze	  kankerverwekkend(carcinogeen)	  
	  
Contaminanten	  vanuit	  het	  milieu	  

-‐ Zware	  metalen(lood,	  kwik,	  cadmium)	  en	  arseen	  
-‐ Nitraat,	  nitriet	  en	  nitrosaminen	  
-‐ Dioxinen	  en	  polychloorbifenylen	  
-‐ Radioactieve	  deeltjes	  

Kwik:	  gebruikt	  bij	  voorraadbescherming	  van	  granen.	  Ook	  als	  industrieel	  afval	  geloost	  in	  
oppervlaktewater.	  Zeedieren	  nemen	  dit	  op.	  Kwik	  kan	  in	  het	  menselijk	  bloed	  worden	  opgenomen	  en	  
nierbeschadegingen	  veroorzaken.	  
Lood:	  niet	  roestend	  metaal	  in	  legeringen(verpakkingsmaterialen)	  en	  bij	  kleurstoffabricage.	  Via	  
uitlaatgassen	  in	  milieu.	  Hecht	  in	  lucht	  aan	  regen	  en	  stof.	  Op	  planten	  terecht	  door	  loodbevattende	  
neerslag.	  Lood	  zorgt	  bij	  de	  mens	  voor	  hemoglobine.	  
Cadmium:	  in	  het	  milieu	  als	  gevolg	  van	  de	  productie	  en	  verwerking	  van	  zink.	  	  Zet	  zich	  af	  op	  bodemslib.	  
Planten	  nemen	  cadmium	  makkelijk	  op.	  Dieren	  adsoreren	  damium	  uit	  cadmiumhoudend	  plantaardig	  
veevoeder	  waar	  het	  zich	  ophoopt.	  In	  de	  mens	  stapelt	  het	  zich	  in	  de	  nieren	  en	  lever	  op,	  waaruit	  nier-‐	  
en	  leverbeschadegingen	  kunnen	  voortkomen.	  Cadmium	  is	  kankerverwekkend	  (	  carcinogeen)	  
	  
Zie	  blz	  22	  t/m	  26	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Productleer	  week	  5	  
Conserveringsmiddelen	  noemen,	  verklaren	  en	  vergelijken	  evenals	  de	  organoleptische	  veranderingen	  
die	  hierbij	  optreden:	  
	  

-‐ Stimuleren	  van	  micro	  organismen	  
Toevoegen	  van	  micro	  organismen:	  stimuleren	  enzymreacties.	  Fermentatie:	  (	  enzymatische	  
omzetting),	  gisting:	  (alcoholische	  gisting).	  	  
	  
Gefermenteerde	  producten:	  	  

-‐ zuurkool(witte	  kool	  als	  substraat	  met	  behulp	  van	  melkzuurbacterien),	  	  
-‐ wijnazijn(	  bereid	  uit	  alcohol	  in	  wijn	  met	  behulp	  van	  azijnzuurbacterien).	  
-‐ Yoghurt	  (	  bereid	  uit	  melk	  met	  behulp	  van	  melkzuurbacterien)	  
-‐ Wijn	  (	  bereid	  uit	  vruchtensap	  met	  behulp	  van	  gisten)	  

Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  milieu	  wordt	  voor	  andere,	  met	  name	  bederfveroorzakende	  
micro	  organismen	  ongunstig,	  doordat	  de	  zuurgraad	  daalt	  of	  doordat	  er	  een	  redelijke	  hoeveelheid	  
alcohol	  wordt	  gevormd.	  
Soms	  extra	  conserverende	  werking	  omdat	  er	  extra	  stoffen	  worden	  gevormd	  door	  micro	  organismen	  
di	  werken	  als	  antibiotica	  (	  antimicrobiële	  werking)	  
Organoleptische	  veranderingen:	  smaak,	  kleur	  en	  textuur	  en	  structuur	  veranderen	  en	  worden	  
aromastoffen	  gevormd.	  
Bewaarplaats	  en	  –	  tijd:	  variëren	  per	  product	  van	  enkele	  dagen,	  bijv	  bij	  yoghurt,	  tot	  een	  jaar	  of	  langer,	  
bijv	  bij	  wijn	  en	  azijn	  
Specifieke	  aspecten:	  soms	  alleen	  fermenteren	  voor	  aroma:	  koffie,	  thee	  en	  cacao.	  	  
	  
Bewaartijd:	  enkele	  dagen	  –	  1	  jaar.	  
	  

-‐ Verwijderen	  van	  pathogene	  en	  bederfveroorzakende	  micro	  organismen.	  
	  

Technologie:	  met	  kiemfilters(	  ultra	  of	  microfiltratie)	  worden	  micro	  organismen	  verwijderd.	  	  
Bij	  melk,	  vruchtensappen,	  omdat	  andere	  conserveertechnieken	  smaak	  nadelig	  beïnvloeden.	  
Ook	  m.o.	  door	  centrifugale	  kracht	  uit	  bijv	  melk	  halen,	  wordt	  bij	  kaas	  gedaan(bactofugeren).	  	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  de	  pathogene	  en	  bederveroorzakende	  m.o.	  verwijderen.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  niet	  aanwezig.	  
Bewaarplaats	  en	  –tijd:	  varïeren	  per	  product.	  gefitlreerde	  en	  vruchtensappen	  zijn	  MITS	  koel	  bewaard,	  
ongeveer	  3	  weken	  houdbaar.	  
	  
Remmen	  van	  de	  activiteit	  van	  enzymen	  en	  micro	  organismen:	  
	  

-‐ Dalen	  van	  temp	  	  
Koelen:	  temp	  in	  levensmiddel	  van	  10	  naar	  -‐10.	  Kan	  natuurlijk:	  buitenlucht,	  smeltend	  ijs	  bijv	  vis.	  	  
Vers	  geoogste	  producten	  vaak	  voorgekoeld	  in	  koudwaterbladen	  of	  besprenkelen	  met	  water>	  
verdamping,	  water	  onttrekt	  warmte	  aan	  product.	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  stofwisseling	  en	  vermeerdering	  van	  micro	  organismen	  en	  de	  
enzymactiviteit	  wordt	  geremd.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  zeer	  gering.	  
Bewaarplaats	  en	  –	  tijd:	  varieert.	  	  
Enkele	  dagen:	  vis,	  vlees,	  groenten	  en	  fruitsoorten	  
Halfjaar:	  aardappelen	  
	  
	  
	  
	  



Diepvries:	  verlagen	  tot	  -‐18.	  Groenten	  voor	  diepvriezen	  geblancheerd.	  	  
Eerst	  blancheren	  omdat:	  

-‐ Enzymen	  die	  kwaliteitsachteruitgang	  veroorzaken	  uitgeschakeld	  worden	  
-‐ Kiemgetal	  verlaagd	  wordt	  
-‐ Groenten	  slinken:	  makkelijker	  verpakken	  en	  in	  te	  vriezen	  
-‐ Chlorofyl	  komt	  naar	  boven,	  levert	  mooie	  groene	  kleur	  

Moet	  snel	  gebeuren.	  Waar	  kristalvorming	  optreedt:	  0	  -‐	  -‐4.	  Als	  het	  langzaam	  gebeurt	  komen	  grote	  
ijskristallen:	  beschadigen	  celwand,	  cellen	  lopen	  leeg>	  nat	  en	  leeg	  product.	  
Snel	  invriezen	  kan:	  

-‐ Verpakte	  product	  tussen	  2	  sterk	  gekoelde	  platen	  houden(contact	  of	  plaatvriezen)	  
-‐ In	  zeer	  koude	  luchtstroom	  (diepvriezen	  door	  luchtcirculatie):	  erwten,	  bonen	  of	  garnalen	  op	  

een	  geperforeerde	  lopende	  band	  door	  tunnel.	  Lucht	  van	  -‐40	  door	  band.	  Duurt	  3-‐8	  min.	  
Worden	  daarna	  verpakt.	  Verpakte	  producten:	  puddingen,	  taarten,	  kippen	  op	  band	  door	  
koude	  gekoelde	  ruimte,	  lucht	  van	  -‐30	  in	  tegengestelde	  richting.	  	  

-‐ In	  en	  extreem	  koud	  gas	  (cryogeen	  invriezen)	  :	  extreem	  koude	  vloeibare	  gassen	  als	  stikstof	  
met	  een	  temp	  van	  -‐196.	  Ook	  helium	  of	  CO2.	  Verse	  onverpakte	  producte:	  visfilets,	  op	  band	  
door	  tunnelvriezer	  duurt	  slecht	  enkele	  minuten.	  

-‐ Contactvriezen:	  verpakte	  product	  tussen	  2	  holle	  vriesplaten	  klemmen,	  door	  platen	  stroomt	  
vloeistof	  van	  -‐35.	  Duurt	  max	  2	  uur.	  Op	  platte	  plakjes	  vis	  en	  visproducten,	  vlees	  en	  gebak.	  	  

Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  stofwisseling	  en	  de	  vermeerdering	  van	  micro	  organismen	  
worden	  sterk	  geremd,	  evenals	  de	  enzymactiviteit.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  gering,	  ondooide	  product	  verleist	  min	  celvocht:	  slapper:	  drip.	  	  
Bewaarplaats	  en-‐	  tijd:	  op	  -‐18:	  van	  half	  jaar	  voor	  groente	  en	  vetrijke	  producten	  voor	  2	  jaar.	  	  
	  
Het	  veranderen	  van	  de	  zuurgraad	  
Aan	  levensmiddel	  hoeveelheid	  voedingszuur	  toevoegen,	  als	  melkzuur,	  appelzuur,	  azijnzuur,	  
gluconzuur,	  citroenzuur	  en	  wijnsteenzuur	  of	  hun	  zouten.	  Bij	  pH<4,5	  geen	  groei	  van	  pathogene	  en	  
bederfveroorzakende	  bacterien.	  	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  conserverende	  werking	  van	  voedingszuren.	  Remmen	  groei	  
pathogene	  bacterien	  en	  bederfveroorzakende	  m.o.	  afhankelijke	  van	  pH	  en	  concentratie	  zuur	  in	  
eindproduct.	  Gisten	  en	  schimmels	  minder	  gevoelig	  voor	  zuren.	  	  
Organoleptische	  veranderingen:	  verzuurde	  product	  veranderd	  van:	  smaak,	  kleur	  en	  consistentie.	  Bij	  
4%	  zuur	  minder	  geschikt	  voor	  consumptie.	  	  Daarom	  minder	  zuur	  en	  bijv	  toevoegen	  van	  
conserveringsmiddelen,	  koel	  bewaren	  of	  pasteuriseren.	  	  
Bewaarplaats	  en	  –tijd:	  eiwitrijke	  levensmiddelen	  :	  1	  tot	  2	  maanden,	  groente:	  half	  jaar	  tot	  jaar.	  na	  
openen	  in	  koelkast	  bewaren.	  	  
	  
Verlagen	  van	  wateractiviteit:	  	  

-‐ Drogen:	  vocht	  verwijderen	  uit	  product	  met	  warmte	  of	  kou.	  Warmte:	  zon	  of	  kunstmatig.	  
Kunstmatig,	  door	  warmtebron:	  	  d.m.v.	  hete	  lucht,	  walsdorgen	  en	  spraydrogen.	  	  
Drogen	  hete	  lucht:	  vaste	  producten	  als	  groente	  en	  fruit,	  in	  ruimte	  waar	  hete	  lucht	  doorheen	  
wordt	  geblazen.	  Drukverlaging	  versnelt	  verdamping.	  Lucht	  neemt	  vocht	  op.	  Fluidized-‐bed-‐
drying:	  product	  wordt	  in	  beweging	  gehouden	  door	  de	  hete	  lucht	  van	  onderen,	  droogt	  
regelmatiger	  en	  sneller.	  
Walsdrogen:	  product	  als	  dikke	  pasta	  tussen	  2	  zeer	  hete	  ronddraaiende	  cilinders	  gevoerd,	  
vocht	  verdampt.	  Vaste	  delen	  als	  vlies	  blijven	  op	  cilinders	  achter,	  worden	  
afgeschraapt,verkleind	  en	  verpakt.	  	  
Spraydrogen:	  toegepast	  op	  vloeistoffen.	  Vloeistof	  wordt	  verstofen,	  van	  onder	  hete	  lucht	  naar	  
boven,	  droge	  product	  valt	  naar	  bodem	  en	  wordt	  verzameld.	  	  
	  
	  
	  



Drogen	  door	  middel	  van	  kou:	  	  
Drogen	  met	  koude	  lucht,	  in	  ruimte	  producten	  uitgespreid	  liggen,	  koude	  lucht	  erover.	  Ook	  
drukverlaging	  om	  verdamping	  te	  versnellen.	  Voor	  groente	  
Magnetron-‐	  vacuümdrogen:	  voor	  groente	  en	  fruit.	  Worden	  voorgedroog	  met	  lucht	  van	  lage	  
temp,	  gevolgd	  door	  magnetronbehandeling	  en	  nagedroogd	  onder	  vacuüm.	  	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  stofwisseling	  en	  vermeerdering	  m.o.	  remmen	  door	  
water	  te	  ontrekken.	  	  
Organoleptische	  veranderingen:	  producten	  nemen	  af	  in	  volume,	  structuur	  verdwijnt.	  	  
Bewaarplaats	  en	  –tijd:	  eindvochtgehalte	  bepaalt	  de	  bewaartijd.	  Drogen	  in	  zon	  nog	  35%	  
vocht.	  Gevriesdroogde:	  nog	  2%	  
Bewaartijd	  van	  half	  jaar	  voor	  vetrijke	  en	  jaar	  voor	  andere.	  
	  
Toevoegen	  van	  suiker:	  aan	  vruchten	  of	  vruchtensappen	  wordt	  een	  hoeveelheid	  suiker	  
toegevoegd.	  Aan	  de	  kook,	  suiker	  lost	  op	  en	  bindt	  het	  vocht.	  De	  massa	  dampt	  in	  tijdens	  
verhitten.	  Voor	  goede	  conserverende	  werking	  is	  minstens	  60%	  suiker	  in	  jam	  en	  70%	  in	  stroop	  
nodig.	  Konfijten:	  vruchten	  achtereenvolgens	  gekookt	  in	  steeds	  sterkere	  suikeroplossingen.	  
Bevatten	  65-‐80%.	  	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  suiker	  bindt	  vrije	  water,	  m.o.	  geen	  vocht	  is	  om	  te	  
ontwikkelen.	  Onttrekt	  ook	  water	  aan	  m.o.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  consistentie:	  stoperiger	  naarmate	  er	  meer	  suiker	  wordt	  
toegevoegd.	  Smaak	  veranderd	  en	  soms	  kleur.	  Gekonfijte	  vruchten:	  glazig	  
Bewaarplaats	  en	  –tijd:	  afgesloten	  van	  vocht	  en	  lucht	  is	  de	  bewaartijd	  een	  halfjaar	  tot	  een	  
jaar.	  	  
	  
Toevoegen	  van	  alcohol:	  aan	  vruchten	  alcohol	  toevoegen	  in	  combo	  met	  suiker.	  
Conserverende	  werking	  alleen	  als	  er	  een	  eindwaarde	  van	  15%	  alcohol	  is.	  	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlening:	  alcohol	  onttrekt	  water	  aan	  het	  product	  en	  aan	  de	  m.o.	  
remt	  stofwisseling	  en	  groei	  m.o.	  	  
Organoleptische	  veranderingen:	  consistentie,	  kleur,	  geur,	  smaak	  afhankelijk	  van	  hoeveelheid	  
alcohol.	  	  
Bewaarplaats	  en	  –	  tijd:	  goed	  afgesloten	  en	  donker	  :	  van	  half	  jaar	  tot	  jaar.	  	  
	  
Zout	  toevoegen:	  aan	  groenten,	  vlees	  of	  vis	  hoeveelheid	  droogzout	  (NaCl)	  toevoegen	  of	  zout	  
in	  wateroplossing	  (pekel)	  (d.m.v.	  inwrijven,	  pekelen,	  inspuiten).	  Minimaal	  33%	  nodig	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlening:	  zout	  bindt	  het	  vrije	  water,	  voor	  m.o.	  gen	  water	  om	  in	  
te	  ontwikkelen.	  	  
Organoleptische	  veranderingen:	  product	  verliest	  deel	  vocht	  en	  wordt	  vaster.	  Smaak	  en	  kleur	  
veranderen.	  	  
Bewaarplaats	  en	  –	  tijd:	  1	  tot	  6	  maanden	  buiten	  koeling,	  liefst	  donker	  en	  afgesloten	  van	  lucht.	  	  
	  
Verwijderen	  van	  zuurstof:	  	  

-‐ Vacuümverpakken:	  verse	  of	  bereide	  producten	  in	  gasdichte	  verpakking,	  waar	  nagenoeg	  alle	  
lucht	  is	  uit	  verwijderd.	  Door	  onderdruk	  kleeft	  verpakking	  tegen	  levensmiddel.	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  werking	  aerobe	  m.o.	  vertraagd	  door	  uitsluiten	  lucht.	  
Oxidatieprocessen	  vertraagd.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  geen,	  aroma	  blijft	  goed	  bewaard.	  
Bewaarplaats-‐	  en	  tijd:	  vlees	  +/-‐	  1	  tot	  4	  weken	  in	  de	  koelkast,	  koffie	  ongeveer	  6	  maanden	  
buiten	  koelkast.	  

	  
	  
	  



-‐ Gasverpakken:	  lucht	  in	  verpakking	  vervangen	  door	  gas	  of	  gasmengsel	  met	  andere	  
samenstelling	  dan	  lucht,	  ontstaat	  gasverpakking.	  MAP	  :	  modified	  Atmosphere	  Packaging.	  2	  
technieken:	  1.	  	  Gas	  gespoeld	  om	  zuurstof	  te	  verdrijven.	  2.	  Eerst	  vacuüm	  sucken	  en	  daarna	  
gasmengsel	  in	  pompen.	  Stikstof	  en	  argon	  vaak	  gebruikt.	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  buitensluiten	  van	  zuurstof,	  aerobe	  m.o.	  niet	  meer	  
groeien.	  Oxidatie	  van	  vetten	  wordt	  zonder	  zuurstof	  flink	  geremd.	  Soms	  met	  extra	  zuurstof	  
verpakt(	  vers	  vlees)	  wordt	  extra	  CO2	  toegevoegd	  voor	  de	  houdbaarheid.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  geen	  
Toevoegen	  van	  stoffen	  met	  antimicrobiële	  werking	  

-‐ Roken:	  in	  rookkast	  of	  tunnel	  wordt	  levensmiddel	  in	  de	  rook	  van	  smeulend	  houtvuur	  
gehangen,	  men	  onderscheidt:	  

-‐ Warm	  roken,	  temp	  60	  voor	  vlees,	  85(stomen)	  voor	  vis	  in	  enkele	  uren	  
-‐ Koud	  roken,	  vlees	  18,	  vis	  30	  voor	  12-‐36	  uur	  

Conserverende	  werking	  roken:	  
Vochtontrekking,	  producten	  eerst	  gezout,	  koud	  heel	  sterk,	  warm	  licht	  
Vochtverlies	  door	  indroging	  tijdens	  het	  roken	  
Bactericide	  en	  bacteristatische	  werking	  van	  rookbestanddelen	  (	  o.a.	  fenolen,	  formalhyde,mierenzuur	  
en	  azijnzuur)	  worden	  afgezet	  op	  buitenkant	  product.	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  stofwisseling	  en	  vermeerdering	  van	  m.o.	  geremd	  door	  
vochtontrekking.	  Rookbestanddelen	  hebben	  zwak	  conserverende	  werking.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  koudgerookte:	  sterke	  rooksmaak,	  geelbruine	  kleur,	  zout	  en	  droog	  
vlees	  niet	  al	  te	  gaar.	  	  
Warm	  gerookte:	  gaar,	  sappig,	  smaken	  lichtzout,	  kleur	  gelig	  en	  rooksmaak	  zwak.	  
Bewaarplaats	  en	  tijd:	  koudgerookt	  tot	  3	  maanden,	  warmgerookt	  enkele	  tot	  2	  dagen.	  Beide	  in	  
koelkast	  bewaren,	  door	  vacuümverpakken	  verlengen.	  	  
Vleeswaren(	  rauwe	  ham	  en	  droge	  worst)	  vlees	  en	  vis.	  
	  
Conserveermiddelen	  toevoegen:	  
Organische	  zuren:	  azijnzuur,	  gluconzuur,	  wijnsteenzuur,	  appelzuur	  en	  citroenzuur,	  propionzuur,	  
sorbinezuur	  en	  benzoëzuur.	  
Sulfieten	  en	  zwaveldioxide,	  nitrietpekelzout	  
Stoffen	  meestal	  in	  (kleine)	  hoeveelheden	  toegevoegd	  aan	  het	  rauwe	  of	  bewerkte	  product.	  	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  groei	  van	  pathogene	  en	  bederveroorzakende	  m.o.	  door	  
toevoegen	  stoffen	  geremd	  of	  gedood.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  nauwlijks	  
Bewaarplaats	  en	  –	  tijd:	  wisselen	  per	  product,	  vaak	  in	  combo	  met	  andere	  methoden.	  
	  
Inactiveren	  van	  m.o.	  

-‐ Pasteuriseren	  
D.m.v.	  van	  stoom	  of	  heet	  water	  product	  verhitten	  tot	  70	  of	  90	  graden,	  daarna	  snel	  koelen.	  
Verhitten	  in	  pasteur,	  bestaat	  uit	  metalen	  buizen	  of	  platen	  die	  verhit	  worden.	  Stromend	  water	  
door	  platen/buizen.	  Na	  afkoelen	  verpakt,	  melk	  bijv	  in	  karton,	  bier	  in	  beugelfles,	  vruchtensap	  in	  
aseptische	  verpakking.	  Pasteuriseren	  kan	  in	  gesloten	  verpakking:	  vruchten	  in	  blik,	  rookworst	  in	  
plastic,	  bier	  in	  fles	  met	  kurk.	  	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  pathogene	  m.o.	  doden,	  m.o.	  gedood	  en	  enzymen	  
geinactiveerd.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  geur,	  kleur,	  smaak	  en	  consistentie	  wijzigen	  afhankelijk	  van	  duur.	  
Bewaarplaats	  en	  –	  tijd:	  in	  verpakking	  gepasteuriseerd:	  half	  jaar	  tot	  jaar	  of	  langer,	  meestal	  buiten	  
koeling.	  	  Van	  los	  gepasteuriseerde:	  paar	  dagen(melk)	  tot	  een	  jaar(vruchtensap).	  
	  
	  
	  



-‐ Steriliseren	  
Product	  verhit	  tot	  ver	  boven	  100	  graden,	  alle	  m.o.	  en	  sporen	  dood.	  Producten	  bijv	  groenten	  of	  vlees,	  
met	  opgietvloeistof	  in	  verpakking(blik	  of	  pot)	  gesteriliseerd.	  Voor	  verpakking	  sluiten,	  geheel	  
verwarmd,	  product	  zet	  uit,	  dan	  afgesloten,	  gesteriliseerd	  en	  afgekoeld,	  boven	  in	  blik/pot	  vacuüm.	  	  
Hierna	  snelle	  koeling.	  Men	  wil	  korte	  tij	  hoge	  temp	  steriliseren,	  komt	  kwaliteit	  ten	  goede.	  
Handelssteriel:	  onder	  NL	  gangbare	  bewaaromstandigheden	  er	  stelcht	  geringe	  kang	  op	  achteruitgang	  
van	  kwaliteit	  of	  bederf	  is.	  	  
Nieuwe	  vorm:	  UHT,	  ultra	  high	  temperatue,	  om	  bijv	  melk/vruchtensap,	  oververhitte	  stoom	  van	  140	  
graden	  enkele	  seconden	  op	  het	  los	  stromende	  product	  gevoerd,	  daarna	  aseptisch	  verpakt.	  	  
Principe	  van	  houdbaarheidsverlenging:	  alle	  m.o.	  en	  sporen	  dood	  en	  enzyme	  inactief.	  Product	  
hermetisch	  afgesloten	  van	  lucht,	  geen	  besmetting.	  
Organoleptische	  veranderingen:	  	  afhankelijk	  van	  tijd	  en	  temp,	  veranderd	  van	  kleur,	  geur	  en	  smak.	  
Vaste	  producten	  ook	  van	  consistentie.	  	  
Bewaarplaats	  en	  –	  tijd:	  vrijwel	  onbeperkt	  houdbaar	  buiten	  koeling.	  Voor	  smaak	  producten	  uit	  blik	  na	  
1	  jaar	  gebruiken.	  De	  UHT	  producten	  ongeveer	  3	  maanden.	  	  
	  
	  
Productleer	  week	  6	  vruchten	  conserveren	  
	  
Leerdoelen	  
Conserveren:	  verlengen	  houdbaarheid,	  andere	  gebruikerswaarde.	  
Samenstelling	  van	  vruchtensap	  
Vruchtensap	  is	  het	  vloeibare,	  niet	  verdunde	  en	  niet	  gegiste	  product	  uit	  vruchten	  met	  de	  kleur,	  het	  
aroma	  en	  de	  smaak	  van	  de	  vrucht.	  	  
Sap	  wordt	  van	  vruchtvlees	  gescheiden	  tijdens	  persen.	  In	  sap	  vooral	  water	  oplosbare	  vitamines,	  
suikers	  en	  enkele	  mineralen.	  Aantal	  sappen	  rijk	  aan	  vitamine	  C.	  suikers	  die	  van	  nature	  aanwezig	  zijn	  
leveren	  een	  bepaalde	  hoeveelheid	  energie.	  Soms	  extra	  suiker	  toegevoegd	  voor	  extra	  energie.	  
	  
Productie	  beschrijven(conserveringsmethoden)	  
Drogen:	  geimporteerd	  uit	  middelans	  zeegebied.	  Gedroogde	  vruchten	  bevatter	  meer	  suikers	  dan	  de	  
verse	  en	  leveren	  daarom	  meer	  energie,	  ook	  meer	  voedingsvezel,	  vitamines,	  mineralen	  alleen	  de	  
Vitamine	  C	  is	  door	  het	  drogen	  verdwenen.	  Zodra	  ze	  vocht	  opnemen	  zijn	  ze	  gelijk	  aan	  verse	  vruchten	  
alleen	  zonder	  vitamine	  C.	  drogen	  gebeurt	  in	  buitenlucht,	  liefst	  in	  zon(sundried),	  ook	  wel	  in	  
droogtunnels.	  Vochtgehalte	  verminderd	  tot	  20	  a	  25%	  en	  verminderd	  in	  gewicht,	  vrucht	  krimpt,	  kleur	  
donkerder,	  geur	  en	  smaak	  veranderen,	  kunnen	  aromastoffen	  gevormd	  worden	  die	  in	  verse	  niet	  
voorkomen.	  Voor	  drogen	  soms	  behandeld	  met	  zwaveligzuur,	  vooral	  op	  lichtgekleurde	  vruchten	  als	  
witte	  druiven	  appels,	  peren	  en	  abrikozen.	  Zwavel	  voorkomt	  bruinkleuring	  en	  remt	  schimmels	  ens	  
micro	  organismen.	  Waslaag	  op	  vruchten,	  bijv	  druiven,	  remt	  snelle	  droging.	  Waslaag	  wordt	  verwijderd	  
door	  onder	  te	  dompelen	  in	  warme	  soda	  oplossing(dippen),	  was	  verdwijnt	  en	  het	  vel	  barst.	  Door	  deze	  
behandeling	  drogen	  ze	  sneller	  en	  blijft	  de	  kleur	  stabieler.	  
Soorten:	  rozijnen(gedroogde	  druiven),	  krenten(gedroogde	  kleine	  blauwe	  druifjes),dadels,	  priimen,	  
perziken,	  abrikozen,	  appels,	  peren,	  tuttifrutti.	  
	  
	  
Pasteuriseren:	  toegepast	  op	  hele	  vruchten	  of	  stukken,	  vruchtenpuree	  en	  moes,	  compotes,	  
vruchtendesserts	  en	  sauzen.	  In	  blik	  of	  glas	  pasteuriseren	  voldoende.	  De	  pathogene	  bacterien	  met	  
een	  pH	  van	  4,5	  hebben	  geen	  kans	  om	  te	  vermenigvuldigen	  in	  vruchten.	  Verhitting	  tot	  80	  graden	  zorgt	  
ervoor	  dat	  de	  vruchten	  niet	  te	  gaar	  (	  te	  zacht	  worden)	  	  
	  
	  
	  
	  



Toevoegen	  van	  suiker	  
Suikerrijke	  conserveren	  hebben	  een	  suikergehalte	  dat	  varieert	  tussen	  55	  en	  80%.	  3	  soorten	  
assortimentsgroepen:	  gekonfijte	  vruchten.	  2:	  jams,	  geleien	  en	  stropen,	  siropen.	  
Gekonfijte	  vruchten:	  zijn	  verduurzaamd	  door	  de	  vucht(	  of	  deel	  bijv	  alleen	  schil)	  zo	  volledig	  mogelijk	  
wordt	  verzadigd	  met	  suikers	  (65-‐80%).	  Soorten:	  gekonfijte	  kersen,	  of	  franse	  vruchtjes.	  Oranjeschillen	  
of	  snippers.	  Gekonfijte	  noten,	  cocktailkersen,	  maraschinokersen.	  	  
Jam,	  gelei	  en	  stroop:	  jam:	  vruchten	  en	  suiker	  in	  te	  koken,	  vruchtenzuren	  en	  pectine	  uit	  de	  vruchten	  
vormen	  samen	  met	  de	  suiker	  een	  geleiachtig	  gebonden	  massa.	  Eindproduct	  bevat	  minimaal	  63%	  
suiker,	  dan	  is	  het	  tevens	  geconserveerd.	  	  
	  
	  
	  
Oorzaken	  van	  bederf	  beschrijven	  en	  verklaren	  en	  geschikte	  bewaarcondities	  aangeven	  	  
Kwaliteit	  is	  afhankelijk	  van	  manier	  van	  sapwinning	  en	  verdere	  verwerking.	  	  
Tijdens	  bewaren	  kan	  kwaliteit	  veranderen:	  

-‐ Onder	  invloed	  van	  zuurstof	  uit	  de	  lucht	  ten	  gevolge	  van	  oxidatieprocessen	  kunnen	  kleur	  en	  
smaak	  veranderen	  

-‐ Aanwezigheid	  van	  metalen	  werkt	  katalyserend	  bij	  oxidaties,	  waardoor	  soms	  troebeling	  is	  
-‐ Verhoging	  van	  temp(pasteurisering)	  heeft	  bruinkleuring	  tot	  gevolg(reactie	  van	  Maillard)	  en	  

invloed	  op	  smaak.	  
-‐ M.o.	  in	  het	  eindproduct	  kunnen	  bederf	  veroorzaken	  (	  schimmels	  en	  gisten)	  

Vruchtensappen	  in	  ongeopende	  verpakking	  3-‐6	  maanden	  bewaard	  worden.	  Onverhitte	  koelverse	  
sappen	  dienen	  ongeopend	  in	  koeling	  bewaard	  te	  worden.	  Geopende	  dienen	  gekoeld	  te	  worden	  
bewaard	  en	  binnen	  een	  week	  te	  zijn	  gebruikt.	  	  
	  
	  
Wettelijke	  eisen	  noemen,	  welke	  gesteld	  zijn	  aan	  vruchtenconserveren	  
Voorlichtings-‐	  en	  onderzoekinstanties	  noemen	  en	  hun	  taak	  toelichten	  	  
	  
	  
	  
	  


