
Bronnenboek Voeding
en beweging



COLOFON

Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur(s): Margrieta Bakker
Inhoudelijke redactie: Edu’Actief b.v.
Illustraties: www.pixton.com
Foto’s: www.shutterstock.com

Homydesign / Shutterstock.com
Gertan / Shutterstock.com

Titel: Bronnenboek Voeding en beweging
ISBN: 978 90 3725 504 1

Eerste druk / eerste oplage
© Edu’Actief b.v. 2019

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
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De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
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1.1 Hygiëne

Hygiëne en hygiënisch werken. Het klinkt vanzelfsprekend, maar wat is dat eigenlijk?
Hygiëne is meer dan alleen schoonmaken. Je kunt zeggen dat hygiëne dient:
• ter bescherming van het menselijk leven
• ter bestrijding van alle voor de mens schadelijke invloeden.
Hygiëne is te omschrijven als: ‘de kennis van alles wat ons gezond houdt’.

Hygiëne verdelen we in drie groepen:
1. Persoonlijke hygiëne: verzorging van je lichaam en kleding.
2. Bedrijfshygiëne: verzorging van de werkplek, gereedschappen, grondstoffen en

producten.
3. Sociale hygiëne: op een goede manier met elkaar omgaan.

PERSOONLIJKE HYGIËNE
Op en in je lichaam bevinden zich veel bacteriën. Vooral in de mond, de neus en de keelholte
zitten er veel. Denk daaraan als je eens hoest of niest. Ook in je darmen bevinden zich veel
bacteriën. Darmbacteriën kunnen op je handen komen bij gebruik van het toilet. Als je je
handen daarna niet goed wast, komen deze bacteriën gemakkelijk in producten. Ook als
je een vuile handdoek gebruikt, kunnen er bacteriën op je handen komen. Je handen zijn
de grootste ‘meelifters’ voor bacteriën!

Zorg voor schone handen. Zorg voor verzorgde

werkkleding.

Belangrijke spelregels voor een goede persoonlijke hygiëne zijn:
• Zorg voor schone handen.
• Was en desinfecteer je handen goed:

– vóór het bereiden van voedsel
– na aanraking van rauwe producten
– na gebruik van het toilet.

• Draag geen sieraden aan handen en polsen.
• Houd je nagels kort en schoon. Gebruik geen kunstnagels of nagellak, want hierop

kunnen bacteriën zich prima hechten.

4 Bronnenboek Voeding en beweging



• Gebruik liefst geen handdoek die ook door anderen wordt gebruikt.
Wegwerphanddoeken en luchtdrogers zijn hygiënischer dan handdoeken.

• Verzorg je haar goed. Draag een koks- of bakkersmuts.
• Werk niet in een keuken of bakkerij wanneer je:

– puisten of zweren hebt
– zwaar verkouden bent
– lijdt aan een besmettelijke ziekte
– een open wond hebt.

• Draag schone vakkleding.

BEDRIJFSHYGIËNE
Een goede bedrijfshygiëne voorkomt bederf en besmetting van grondstoffen en producten.
Hygiënisch werken verdient zichzelf terug, want je hoeft minder grondstoffen en producten
weg te gooien. Bovendien werkt het prettiger in een schone omgeving. Voor een schone
werkomgeving gelden een paar spelregels:
• Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.
• Reinig en desinfecteer materialen, gereedschappen en machines voordat deze met

voeding in aanraking komen.

Let op! •Maatregelen om besmetting en bederf te voorkomen:
• Houd rauwe en bereide producten gescheiden.
• Gebruik geen rauwe eieren als er geen verhitting boven de 75 °C volgt. Bij onvoldoende

verhitting kun je in plaats van rauwe eieren gepasteuriseerde eiproducten gebruiken.
• Was groenten die rauw gegeten worden in water met azijn- of citroenzuur.
• Bereid voedingsmiddelen niet te lang van tevoren.
• Doe geen oude grondstoffen of producten bij nieuwe.
• Bewaar grondstoffen en producten op de voorgeschreven manier.
• Let op de houdbaarheidsdatum van voedsel.

2.4 Keukenmaterialen

In een keuken krijg je te maken met veel verschillend keukenmateriaal. Om vlot te kunnen
werken, is het belangrijk dat je weet hoe het materiaal heet en waarvoor je dat materiaal
gebruikt.
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In het volgende schema zie je een overzicht van veelvoorkomende keukenmaterialen en
-machines.

Waarvoor gebruik je het?Wat is dit?Voorbeeld

Voor het snijden van producten, vooral
in de thuiskeuken of de kleinhuishouding

Aardappelmesje

Voor het snijden van productenKoksmes

Voor het (dun) schillen van producten,
zoals aardappelen, komkommer en
appels

Dunschiller

Voor het (dun) schillen van producten,
zoals aardappelen, komkommer en
appels

Dunschiller

Speciaal voor linkshandigen voor het
(dun) schillen van producten, zoals
aardappelen, komkommer en appels

Dunschiller

Als ondergrond voor het snijden van
producten

Snijplank

Voor het zeven van bijvoorbeeld bloemZeef

Voor het opvangen van vaste deeltjes
voeding als je deze wilt scheiden van het
vocht of voor het laten uitlekken van
producten

Vergiet
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Waarvoor gebruik je het?Wat is dit?Voorbeeld

Voor het mengen van beslagBeslagkom

Voor het handmatig mengen, kloppen
en gladmaken van bijvoorbeeld
gebonden sauzen, soepen, dun beslag
en room

Garde

Voor het machinaal mengen en kloppen
van bijvoorbeeld stevig beslag en
slagroom

Handmixer met roergarden

Voor het pureren van bijvoorbeeld
soepen of het gladmaken van sauzen

Staafmixer

Voor het pureren van bijvoorbeeld
aardappels

Stamper

Voor het omroeren van productenRonde spatel of pollepel

Voor het spuiten van bijvoorbeeld
slagroom en roomvulling

Spuitzak
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2.5 Snijtechnieken

SNIJDEN MET EEN KOKSMES
Om producten in gerechten te kunnen verwerken, moet je deze vaak eerst snijden. Bij het
snijden is het belangrijk dat je het juiste gereedschap gebruikt. In elke professionele
grootkeuken vind je daarom koksmessen in verschillende maten en snijplanken in
verschillende kleuren. Een koksmes bestaat uit twee gedeelten: het heft en het lemmet.
Het heft is het handvat. Het lemmet is het gedeelte waarmee je kunt snijden.

De messen in de professionele keuken moeten aan verschillende eisen voldoen. Het mes
moet natuurlijk goed scherp zijn. Verder moet het heft goed om het stalen lemmet zitten,
zodat er geen water tussen kan komen. Dit moet vanwege de hygiëne. Als er vocht tussen
het heft en lemmet komt, kan het heft loslaten en dat is niet veilig. Bovendien is vocht een
ideale voedingsbodem voor bacteriën.

Koks aan het snijden. Verschillende kleuren snijplanken voor

verschillende producten.

ZES KLEUREN SNIJPLANKEN
In een professionele keuken werk je met verschillende kleuren snijplanken. Dat heeft ook
met hygiëne te maken. Hierdoor voorkom je kruisbesmetting. Dit is het geval als er
ziekmakende bacteriën van het ene op het andere voedingsmiddel komen.

Kleur snijplankVoedingsmiddel

RoodRauw vlees

BlauwVis, schaal- en schelpdieren

GroenGroenten en fruit

GeelGevogelte

BruinGebraden vlees en worst

WitKaas en brood

8 Bronnenboek Voeding en beweging



DRIE SNIJTECHNIEKEN
Snijden doe je niet alleen om producten te verkleinen. Vaak snij je de producten omdat je
ze een mooie vorm wilt geven. Koks gebruiken voor deze vormen Franse benamingen. De
volgende vaktermen kom je veel tegen in de keuken.

En julienne. En brunoise. En chinoise

En julienne:
Reepjes van 2 bij 2 millimeter breedte met een lengte van 4 tot 6 centimeter.
Het snijden van en julienne gaat op de volgende manier:
• Snijd het schoongemaakte product vierkant.
• Snijd er plakken van met een dikte van 2 millimeter.
• Snijd deze plakken vervolgens in reepjes van 2 millimeter dik.

En brunoise:
In blokjes van 4 x 4 x 4 millimeter breedte.
Het snijden van en brunoise gaat als volgt:
• Snijd het schoongemaakte product vierkant.
• Snijd er plakken van met een dikte van 4 millimeter.
• Snijd deze plakken vervolgens in repen van 4 millimeter dikte.
• Draai de repen een kwartslag en snijd blokjes van 4 millimeter grootte.

En chinoise:
Chinoise lijkt op een Chinese ruit. Deze heeft geen bepaalde dikte en grootte, maar is
afhankelijk van waar je de ruit in verwerkt.
Het snijden van en chinoise gaat als volgt:
• Snijd het schoongemaakte product vierkant.
• Snijd er plakken van met een dikte van bijvoorbeeld 2 millimeter.
• Snijd daar repen van met een breedte van ongeveer 1 centimeter.
• Snijd deze repen vervolgens schuin, dan heb je een Chinese ruit.

Andere manieren om producten te snijden zijn:
• hakken
• snipperen
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• ciseleren
• schaven.

2.24 Etiketten op voedingsmiddelen

Wat er op een etiket van voedingsmiddelen mag en moet staan, is geregeld in de wet. Per
december 2014 is er een nieuwe Europese Wet Voedselinformatie. Deze wet schrijft voor
welke informatie consumenten moeten krijgen en wat er op een voedingsmiddelenetiket
moet staan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven
zich aan de wetten houden. Het doel van de wet is om consumenten te helpen bij het
maken van goede voedselkeuzes. Dit heeft weer een gunstig effect op zaken als gezondheid,
veiligheid en milieu.

De volgende informatie moet verplicht op het etiket staan van verpakte voedingsmiddelen:
• naam van het levensmiddel
• lijst met ingrediënten

Van de voedingsstof die als eerste wordt genoemd, zit het meeste in dat product. Ook
E-nummers worden vermeld bij de ingrediënten. Het E-nummer geeft aan dat het een
goedgekeurd additief of toevoeging is. Additieven zijn stoffen die voedingsmiddelen
verbeteren. Voorbeelden van toevoegingen zijn kleurstoffen, smaakversterkers en
conserveermiddelen.

• eventueel aanwezige allergenen
• hoeveelheid van de ingrediënten die in de naam van het product genoemd worden en

van de ingrediënten die op de verpakking van het product staan afgebeeld.
• netto hoeveelheid van het product

Meestal staat hier een ℮-teken bij. De ℮ is afkomstig van het Engelse woord estimated
dat ‘naar schatting’ of ‘ongeveer’ betekent. Hiermee geeft de producent aan dat de
werkelijke inhoud iets kan afwijken. Doordat er machinaal gevuld wordt, zijn er namelijk
kleine afwijkingen mogelijk. In Europese richtlijnen is vastgelegd hoeveel de afwijking
mag zijn.

• houdbaarheidsdatum (THT of TGT)
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