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1. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Het toepassingsgebied van G-007 wordt tijdelijk uitgebreid met de activiteit “bereiding van 

producten voor directe verkoop in de detailhandel zelf”.  

Detailhandels die naast hun detailhandelsactiviteiten (verkoop van levensmiddelen) eveneens een 

beperkte hoeveelheid producten bereiden voor de rechtstreekse verkoop aan de consument zullen 

zich bijgevolg volledig kunnen baseren op G-007 voor de autocontrole van hun 

detailhandelsactiviteit, in plaats van bijkomend G-023, G-026 of andere gidsen toe te moeten passen. 

“Beperkt” heeft bijgevolg betrekking op “de hoeveelheid” en niet op “het aantal verschillende 

producten”. Het kan bijvoorbeeld gaan over soep, kaaskroketten, het maken van (vlees)salades, … 

 

2. CONTROLELIJST 
 

In sommige detailhandels zal men zelf een beperkte hoeveelheid producten bereiden om nadien in 

de winkel te verkopen. Tijdens de bereiding van deze producten moeten de algemene goede 

hygiënepraktijken gerespecteerd worden. Hieronder worden enkele belangrijke bijkomende 

aandachtspunten opgelijst:  

 

Datum:      Gecontroleerd door: 

Wat? Hoe hoort het? OK? 

Uitpakken Het verwijderen van de verpakking (karton, plastic of blik) gebeurt zodanig dat 

het product niet met de buitenkant van de verpakking in aanraking komt.   
 

FIFO/FEFO De FIFO- en FEFO-principes worden nageleefd bij de verwerking van 

levensmiddelen. 

 

Voorbereiding Haal producten pas op het laatste ogenblik uit de koelkast en verwerk ze 

direct. 
 

Tref passende maatregelen om iedere kruisbesmetting te voorkomen.  

Wassen Levensmiddelen worden gespoeld  in een wasbak die niet gebruikt wordt voor 

het wassen van de handen en materiaal of voor het weggieten van zeepsop 

(spoelen van levensmiddelen). Indien er maar één wasbak voorhanden is, moet 

er een aparte bak of emmer gebruikt worden, enkel voor het spoelen van 

levensmiddelen, of moet de spoelbak zeer grondig gereinigd en, indien nodig, 

ontsmet worden voor het gebruik ervan voor levensmiddelen. 

 

Versnijden, hakken, … Snijplanken uit hout zijn toegelaten op voorwaarde dat ze geen barsten 

vertonen, uit een harde, niet absorberende houtsoort vervaardigd zijn, 

gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn (gebruik van houten snijplanken) 

en in goede staat zijn. Indien de aanwezige houten snijplanken hieraan niet 

beantwoorden kan U kunststoffen snijplanken gebruiken die uit niet-

absorberend, niet-corrosief en niet-toxisch materiaal vervaardigd zijn. 

 

Indien snijplanken gebruikt worden voor verschillende levensmiddelen (vb. vis, 

groenten, …), reinig ze dan voor elk gebruik van een ander voedingsmiddel. 

 

Gebruik bij voorkeur andere snijplanken voor het versnijden van gevogelte.  

Bewaren Bewaar de bereide producten slechts gedurende een verantwoorde termijn. 

De bewaartermijn is afhankelijk van de ingrediënten en de bereidingsstappen 

van de producten. 

 

Het zelf invriezen van deze producten wordt afgeraden en moet zoveel 

mogelijk beperkt blijven. Doet u het toch, dan dient het invriezen zo snel 

mogelijk te gebeuren en moet de invriesdatum op het etiket genoteerd 

worden. De betreffende producten of porties moeten gebruikt worden binnen 
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Wat? Hoe hoort het? OK? 

de twee maanden na het invriezen. 

Bij de verkoop van zelf ingevroren of ontdooide producten dient het etiket te 

vermelden dat deze producten (na ontdooiing) niet opnieuw ingevroren 

mogen worden.  

Verse eieren Neem speciale voorzorgen indien rauwe eieren gebruikt worden. 

Gepasteuriseerde vloeibare eiproducten of andere eiproducten (eipoeder, 

diepvrieseieren, hard gekookte eieren) dienen verkozen te worden boven 

verse eieren. 

 

Marineren Alleen echt verse producten van goede kwaliteit mogen in marinades gebruikt 

worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur geen ontdooide goederen. 

De marinade moet voldoende zuur zijn om de houdbaarheid en de kwaliteit 

van de producten te garanderen. 

Marinadebaden moeten na elk gebruik gereinigd worden. 

 

Paneren Maak bij het paneren de panade zo laat mogelijk klaar, hou deze zo lang 

mogelijk in de koelkast en paneer enkel onmiddellijk voor de bereiding. Bewaar 

geen resten van panades.  

 

Warmteketen De kerntemperatuur van levensmiddelen die opgewarmd, warm bewaard of 

warm opgediend worden, bedraagt minstens 60 °C. 
 

Frituren Verwarm frituurvet/olie maximaal tot 180 °C om de vorming van het 

kankerverwekkende acrylamide te vermijden. De friteuse moeten uitgerust zijn 

met een betrouwbare en gekalibreerde thermostaat. Het geregeld meten van 

de vet/olietemperatuur met een betrouwbare en gekalibreerde digitale 

handthermometer is aan te bevelen. 

De kwaliteit van het frituurvet/de olie moet beheerst worden. Frituurvet/olie 

moet regelmatig vervangen worden. Maak bij voorkeur gebruik van een 

vettester om te bepalen wanneer het vet vervangen moet worden. 

 

Koudeketen Koel bereide producten, die tijdens hun bereiding verhit werden, zo snel 

mogelijk af van 60 °C tot 10 °C. Dit gebeurt best binnen een tijdsspanne van 

twee uur. 

 

Tijdens de bereiding van koude producten werkt u bij voorkeur in een koude 

werkomgeving (omgevingstemperatuur van 12 °C tot 14 °C). 
 

Bewaar bereide producten die koud verkocht worden bij maximaal 7 °C.  

Verpakken en 

etiketteren 

Indien de producten voorverpakt verkocht worden, moeten ze op correcte 

wijze geëtiketteerd worden.  
 

 

3. HACCP 

1) Gevarenanalyse  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de specifieke kritische controlepunten (CCP) en 

aandachtspunten (AP) die van toepassing kunnen zijn op de bereiding van producten. Deze CCP en 

AP moeten toegepast worden als aanvulling bij de HACCP-studie, beschreven in Hoofdstuk 10 van 

deze gids.  
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Voorbeeld 

 

PROCESSTAP GEVAAR BESCHRIJVING VOORZORGSMAATREGEL K E R CCP/AP 

Frituren C Verontreiniging door een slechte kwaliteit en te  hoge 

temperatuur van het frituurvet/olie. 

Controle van de temperatuur en opvolging van de vervanging van 

het frituurvet/de olie.(WI personeel) 

4 8 16 CCP8 

Bereiding warme 

producten 

M Uitgroei van bacteriën als gevolg van een verkeerd kook- of 

bakproces 

Controleren kook- of bakproces (WI personeel) 2 8 16 CCP9 

Mogelijke besmetting door gebruikt materiaal + 

kruisbesmetting door omgeving 

R&O 2 2 4 AP4 

Mogelijke besmetting door personeel WI hygiëne personeel 2 2 4 AP11 

Uitgroei bacteriën als gevolg van een verkeerde 

bewaartemperatuur (bij warme verkoop) 

Controle temperatuur min. 60 °C (WI personeel) 2 8 16 CCP10 

Uitgroei bacteriën als gevolg van een verkeerde afkoeling Afkoelen van 60 °C naar 10 °C in 2u en doorkoelen naar 7 °C 2 8 16 CCP11 

Uitgroei bacteriën door het toekennen van een verkeerde 

UCD (indien producten voorverpakt aangeboden worden) 

Nakijken etikettering (WI personeel) 2 4 8 AP12 

C Mogelijke verontreiniging door residuen reinigingsproducten R&O + aanwezigheid TF erkende reinigingsproducten 1 2 2 AP8 

Mogelijke verontreiniging door additieven, bewaarmiddelen 

en allergenen  

Correct gebruik grondstoffen (WI personeel ) 1 4 4 AP14 

Mogelijke verontreiniging door additieven, bewaarmiddelen, 

allergenen via foutieve etikettering (indien producten 

voorverpakt aangeboden worden) 

Nakijken etikettering (WI personeel) 2 4 8 AP12 

F Mogelijke verontreiniging door vreemde voorwerpen 

(plastiek, metaal, juwelen,…) 

WI hygiëne personeel + aandacht voor het gevaar van vreemde 

voorwerpen bij bewerking (WI personeel) 

1 4 4 AP13 
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2) Beheersen CCP’s 
 

CCCCCCPPP888   Kwaliteit en temperatuur van frituurvet/olie 

 Betrokken producten Voedingsmiddelen die gefrituurd worden.  

 Te beheersen gevaar Chemische verontreiniging door een slechte kwaliteit en te  hoge 

temperatuur van het frituurvet/de olie. 

 Waarom zou het gevaar 

kunnen voorkomen? 
De kankerverwekkende stof acrylamide kan gevormd worden bij  

� een overschrijding van de maximale temperatuur van 180 °C van 

frituurvet/olie; 

� veelvuldig gebruik van frituurvet/de olie, waarbij een te hoog 

gehalte aan polaire stoffen vastgesteld wordt: totale polaire 

fractie (TPF) > 25%. 

 Beheersmaatregelen � Verzeker u ervan dat de maximale temperatuur van 180 °C 

tijdens het frituren steeds gerespecteerd wordt. Controleer 

daarom het frituurproces dagelijks (of bij elk gebruik indien de 

friteuse niet dagelijks gebruikt wordt) met behulp van de 

ingebouwde display. Zorg er daarom voor dat de friteuse 

uitgerust is met een betrouwbare thermostaat.  

� Test de kwaliteit van het frituurvet/de olie wekelijks (of bij elk 

gebruik indien de friteuse niet wekelijks gebruikt wordt) met 

een vettester om te bepalen wanneer het vet/de olie vervangen 

moet worden (TPF>25%). 

� Respecteer de vooropgestelde frequentie van het verversen van 

het frituurvet/de olie. 

� Verifieer regelmatig (minstens 1 keer per jaar) met een 

draagbare thermometer of de ingebouwde thermostaat van de 

friteuse de exacte temperatuur weergeeft. 

� Organiseer een opleiding voor alle medewerkers om een goede 

toepassing van de regels te verzekeren. 

 Wat doen in geval van een 

afwijking? 
� Indien de friteuse niet defect is: 

o Regel de temperatuur bij en test de kwaliteit van het 

frituurvet/de olie met een sneltester. Als het gehalte 

aan polaire stoffen te hoog is, moet het vet/de olie 

ververst worden. 

o Gooi de producten die gebakken werden in het 

frituurvet/de olie bij te hoge temperatuur of met een 

slechte kwaliteit van vet/de olie weg. 

� Roep in geval van een defect aan de friteuse technische hulp in. 

Voer na de herstelling een grondige reiniging uit vooraleer de 

friteuse opnieuw te gebruiken.  
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CCCCCCPPP888   Kwaliteit en temperatuur van frituurvet/olie 

Registratie in geval van 

afwijkingen 
� Registreer elke afwijking op de fiche die hiervoor voorzien is (bv. 

de controlelijst in bijlage 6). 

 
 
 

CCCCCCPPP999   

CCCCCCPPP111000   

CCCCCCPPP111111   

Controle van de temperatuur tijdens de bereiding 

en/of verkoop van warme producten 

 Betrokken producten Voedingsmiddelen die tijdens de bereiding een verhitting ondergaan 

en warm of afgekoeld verkocht worden. 

 Te beheersen gevaar Uitgroei van bacteriën in voedingsmiddelen die een verkeerd kook- 

of bakproces hebben ondergaan en die hebben geleden onder een 

verbreking van de koude- of warmteketen, waardoor ze snel 

ongeschikt voor consumptie zijn geworden. 

 Waarom zou het gevaar 

kunnen voorkomen? 
Warme producten bereiden en verkopen (soep…) vereist het gebruik 

van materiaal dat garandeert dat de temperatuur binnenin de 

voedingsmiddelen tijdens het bakken min. 65 °C is en tijdens de 

verkoop voortdurend gelijk is aan of hoger is dan 60 °C. Bij een 

lagere temperatuur wordt de vermenigvuldiging van mogelijk 

pathogene kiemen niet langer verhinderd. 

Het is dus noodzakelijk om de voedingsmiddelen die men “warm” 

wil verkopen na het bereiden, in een warmhoudtoestel aan te 

bieden. De temperatuur van dit toestel moet voldoende hoog zijn 

opdat de temperatuur binnenin de voedingsmiddelen minstens  

60 °C bedraagt. 

Het is ook mogelijk om de producten na bereiding te koelen, maar 

het afkoelen van 65 °C naar 10 °C mag maximum 2 uren duren om 

microbiële groei te verminderen. 

 Beheersmaatregelen � Verzeker u ervan dat de maximale temperatuur van 7 °C (koude 

bewaring, zie fiche nr. 2) en de minimale temperatuur van 60 °C 

(warme bewaring) en de kook- of baktemperatuur van min.  

65 °C gerespecteerd worden. Controleer daarom dagelijks het 

kook- of bakproces, uw koeltogen en/of uw 

warmhoudtoestellen met behulp van de ingebouwde display. In 

het ideale geval zou de temperatuur binnenin het product bv. 

door middel van een temperatuursonde gecontroleerd moeten 

worden. In de praktijk kan de temperatuur op de display als 

controle dienen voor zover deze hoog (in geval van warme 

producten) of laag (in geval van afgekoelde producten) genoeg is 

om een goede temperatuur te verzekeren binnenin het product 

zodat zijn sensorische eigenschappen bewaard worden. 

� Verifieer regelmatig (minstens 1 keer per jaar) met een 
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CCCCCCPPP999   

CCCCCCPPP111000   

CCCCCCPPP111111   

Controle van de temperatuur tijdens de bereiding 

en/of verkoop van warme producten 

draagbare thermometer of de ingebouwde display de exacte 

temperatuur weergeeft. 

� Verzeker u er eveneens van dat de koeltechniek die u gebruikt, 

het tijdsbestek van 2 uren dat nodig is om binnenin het product 

de temperatuur te doen dalen van 65 °C naar 10 °C kan 

respecteren. Valideer deze techniek met behulp van een 

draagbare thermometer. 

� Organiseer een opleiding voor alle medewerkers om een goede 

toepassing van de regels te verzekeren. 

 Wat doen in geval van een 

afwijking? 
� Wanneer het kook- of bakproces niet correct is uitgevoerd, kan 

dit herhaald worden indien er geen kwaliteitsverlies is, anders 

dienen de producten naar het afval te gaan. Hierbij mag de 

toxineproblematiek niet over het hoofd gezien worden. 

� Indien de afkoeling niet correct is uitgevoerd, gaan de producten 

naar het afval. 

� Als u de producten warm houdt en een minimale temperatuur 

van 60 °C niet meer verzekerd is binnenin het warmte-element, 

moet u de voedingsmiddelen verplaatsen naar een opslag- of 

verkoopsruimte waar een toereikende temperatuur heerst. Dit 

wil zeggen hoger dan 60 °C of op de wettelijke koeltemperatuur 

voor bewaring. 

 Registratie in geval van 

afwijkingen 
� Registreer elke afwijking op de fiche die hiervoor voorzien is (bv. 

de controlelijst in bijlage 6). 

 
 


