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1. Inleiding
Deze module is een aanvulling op het praktijkhandboek autocontrole voor de B2C-sectoren. De module
moet samen met het praktijkhandboek, verplicht worden toegepast door operatoren die vallen onder
het toepassingsgebied van deze module en die gebruik willen maken van de versoepelingen inzake
HACCP.

1.1 Toepassingsgebied
Deze module is van toepassing voor operatoren die bakkerij-, banketbakkerij- en/of
chocoladeproducten produceren en verkopen.
De producten worden ingedeeld in verschillende productgroepen
Productgroep

Voorbeelden

1.

Brood(jes) en speciaal brood

Wit, grof, 6 granen, 4 seizoenen, soja, boerenbrood,
zonnebloempitbrood…
Pistolets, stokbrood, piccolo’s, keizerpistolets,
ciabatta…

2.

Producten van de fijnbakkerij

Sandwiches, rozijnenbrood, suikerbrood,
chocoladebrood, melkbrood, paashazen…

3.

Droog gebak

Cake, koekjes, cupcakes…
Halffabricaat voor biscuit, soezen, koeken…

4.

Viennoiserie

Achtkoek, chocoladekoek…

5.

Koude patisserie

Biscuit, crème au beurre, éclairs, crèmekoek, vers
fruittaart, boule de Berlin, bavarois…

6.

Warme patisserie

Rijsttaart, confituurtaart…

7.

Hartige snacks

Worstenbrood, quiche, croissant met ham en kaas…

8.

Chocoladeproducten

Pralines, chocopasta, taartversiering…

De productie van brood, banket en chocolade met het oog op onmiddellijke consumptie in het kader
van Horeca- of grootkeukenactiviteiten, valt niet onder het toepassingsgebied van deze module. Deze
operatoren mogen wel op vrijwillige basis gebruik maken van deze module om hun ACS uit te bouwen.
Voor het louter afbakken (zonder rijsstap van het deeg) van bakkerij- en patisserieproducten die niet
door de operator zelf zijn vervaardigd, is deze module eveneens niet van toepassing. Indien er verdere
handelingen plaatsvinden, zoals laten rijzen van het deeg, het aanbrengen van vullingen en verdere
afwerkingen, dient deze module wel gevolgd te worden.
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1.2 Hoe deze module toepassen?
ð Pas de goede hygiënepraktijken (GHP), beschreven in deze module, correct toe.
ð Selecteer de nodige processtroomdiagrammen, zodat alle productieprocessen nauwkeurig
weergegeven worden. Het is mogelijk dat een stroomdiagram niet voor 100% overeenstemt met
uw productieproces. In dat geval moet u het diagram aanpassen (stappen toevoegen of weglaten).
Houd de wijzigingen goed bij (elektronisch of op papier).
ð Neem de relevante gevaren, kritische punten (CCP’s en PVA’s), kritische grenswaarden en correctieve
acties over zoals opgenomen in deze module. Ook hier is het mogelijk dat een bepaald gevaar
niet van toepassing is op uw specifiek productieproces, u andere grenswaarden wil hanteren of
de correctieve acties wil wijzigen. Het is toegelaten om van de voorgestelde waarden en acties
af te wijken, maar enkel op voorwaarde dat u dit goed motiveert en onderbouwt: zorg voor de
nodige documentatie (bijv. gevarenanalyse, wetenschappelijke studies, literatuurgegevens, laboanalyses…).
In de stroomdiagrammen is aangegeven met behulp van kritische controlepunten (CCP’s) en punten
van aandacht (PVA’s) in welke stap van het proces er extra aandacht besteed moet worden aan de
voedselveiligheid. Dit zijn stappen waar het niet volstaat om de GHP toe te passen. Voor elk van de PVA’s
en CCP’s die in de stroomdiagrammen opgenomen zijn, is extra controle nodig om op het eind van het
proces een veilig eindproduct te bekomen:
ð Controleer (bekijk, meet, weeg, …) volgens de opgegeven bewakingsmethode en met de
opgelegde frequentie of de normen en kritische grenswaarden worden gerespecteerd.
ð Neem de nodige correctieve acties en corrigerende maatregelen wanneer normen of grenswaarden
niet worden gerespecteerd en registreer ze, samen met de afwijking/niet-conformiteit. De
correctieve actie(s) en corrigerende maatregel(en) moeten gekozen worden in functie van de
vastgestelde niet-conformiteit.
Vergeet niet de CCP’s en PVA’s na te kijken en eventueel aan te passen wanneer u in de voorgaande
stappen het processtroomdiagram hebt aangepast!
Wanneer u niet van de versoepelingen kan genieten, moet u alle controles registreren en niet alleen de
niet-conformiteiten.
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2. Goede hygiënepraktijken
Kerntemperatuur en maximale bewaarduur van bakkerijgrondstoffen en –producten
Naast de wettelijk verplicht te respecteren bewaartemperaturen (zie Tabel 1 van het praktijkhandboek),
worden hier enkele temperaturen en bewaartermijnen1 opgegeven die, op basis van ervaring in de
bakkerijsector, opgevolgd moeten worden (niet limitatieve lijst).

Kerntemperatuur 2 en/of
bewaarcondities

Maximale
bewaarduur

Meel (bloem)

Droog en afgeschermd bij
kamertemperatuur
(max. 25°C)

6 maand

Voorgebakken
bladerdeeg (feuilletage),
croutebodems…

Droog en afgeschermd bij
kamertemperatuur
(max. 25°C)

10 dagen

Gepasteuriseerde melk,
gepasteuriseerde room en
gepasteuriseerde karnemelk

≤ 7°C

2 tot 4 dagen

Niet verhitte halffabricaten op
basis van vloeibare eiproducten (bijv.
chocomousse, doreermiddel)

≤ 7°C

48 uur

Halffabricaten op basis van room of
roomvervangende producten zoals
bijv. banketbakkersroom

≤ 7°C

72 uur

Type product

¹ Deze gelden als richtsnoer. Een bedrijf kan afwijken mits validatie en indien de aangebrachte veranderingen geen gevaar voor de veiligheid van de
voedselketen inhouden
Opgelet: de te respecteren kerntemperatuur wordt gewijzigd in 6°C indien het halffabricaat of product nog rauwe melk bevat. De temperatuur moet
eveneens worden verlaagd indien het product of halffabricaat een onverwerkt ingrediënt bevat dat volgens de fabrikant bewaard moet worden bij een
lagere temperatuur dan aangegeven in de tabel.

2
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•
•
•

•

Patisserieproducten die room bevatten
of roomvervangende stoffen of bereide
room (eclairs, tompoes, mille feuille,
Berlijnse bollen…)

≤ 7°C

48 uur

Viennoiserie met gebakken
banketbakkersroom

Kamertemperatuur3

12 uur

Halffabricaten waaronder:
- rijstpap (= op basis van melk, rijst en
suiker)
- roomboter
- opgebonden blikfruit, ingedikte
vruchten voor vullingen
- voorbereide gebakafwerking zoals
praliné, “knubbelkes”, ganache…
- bepaalde beslagen zoals cakebeslag,
frangipane …

≤ 7°C

10 dagen

Vetdegen: croutedeeg, speculaasdeeg,
koekjesdeeg…

≤ 7°C

20 dagen

Rijsttaart

Kamertemperatuur4
(± 20°C)

12 uur

Zuurdesemcultuur

≤ 11°C

20 dagen

Indien de fabrikant van het product niet tot de B2C-sector behoort en hij een andere temperatuur
en/of duur oplegt, moeten deze worden opgevolgd.
Bewaar geen deegresten bij omgevingstemperatuur. Deze moeten bewaard worden in de koeling.
Besteed extra aandacht aan banketbakkersroom die niet wordt verwarmd of banketbakkersroom
na de opwarming. Deze vormen een basis voor een snelle groei van bacteriën indien de koeling niet
snel genoeg of onvoldoende gebeurt. Verdeel de te koelen massa daarom in verschillende porties!
Probeer de handelingen met gekoelde producten in een aparte ruimte uit te voeren of te scheiden
in tijd van andere handelingen. Bijv. geen slagroomgebakjes maken tijdens het bakken van brood.

Doreren
•
•

Ververs dagelijks het product.
Reinig en ontsmet dagelijks de borstel en/of spuitmachine.

Gist en strooibloem
•
•

Zorg ervoor dat er geen rechtstreeks contact is tussen bakkersgist en de banketbakkersroom,
slagroom of de daarmee aangemaakte producten.
Ververs regelmatig de strooibloem en reinig het recipiënt bij verversing.

3

Viennoiserie die gebakken banketbakkersroom bevat, mag bewaard worden aan omgevingstemperatuur voor een termijn van maximum 12 uur (advies
49-2006 van het Wetenschappelijk Comité betreffende de bewaring van viennoiserie met gebakken banketbakkersroom)

4

Omzendbrief PCCB/S3/VCT/1339943: Na het afbakken en afkoelen, mag rijsttaart gedurende 12 uren bij kamertemperatuur (± 20°C) worden bewaard in
de detailhandel voor de verkoop aan de consument. Rijsttaarten die niet binnen deze 12 uren verkocht worden, dienen gekoeld bewaard te worden bij
een temperatuur van maximum 7°C, ook bij uitstalling voor de verkoop aan de consument. Het is belangrijk dat de consument de rijsttaart op de dag van
aankoop verbruikt indien ze niet koel wordt bewaard. Het is aan te bevelen de consument hierover te informeren.
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Broodfermentatie
•

•

Natuurlijke zuurdesem wordt spontaan gevormd uit fermenten (soort gistcellen), in primaire staat,
die zich op natuurlijke wijze in de bloem bevinden. Er vindt daarbij een zure (azijnzuur) fermentatie
plaats. Natuurlijke zuurdesem ontwikkelt zich over een periode van +/- 54 uur bij een temperatuur
van 27°C, alvorens het aan het deeg wordt toegevoegd. Zuurdesem moet bewaard worden bij een
temperatuur van 10°/11°C.
De toevoeging van biologische gist kan gebeuren volgens verschillende technieken, zoals:
◦ Gemengd zuurdesem: is een zuurdesem op basis van natuurlijke zuurdesem met een kleine
toevoeging van gist (+ 0,2% per liter water).
◦ Broodbereiding met zetsel (“poolish”): methode in gebruik sinds 1830. Dit is een relatief vloeibare cultuur van gistcellen, waarvan de ontwikkeling, afhankelijk van het watergehalte, de
hoeveelheid toegevoegde gistcellen en de omgevingstemperatuur (10 tot 30°C), 3 tot 10 uur in
beslag kan nemen, of zelfs meer (bijv. 12 uur bij 18°C).
◦ Broodbereiding met zuurdesem-gist : dit is een cultuur van gistcellen vergelijkbaar met zetsel
(“poolish”), maar met een vastere consistentie, waarvan de ontwikkeling minstens 3 uur vereist
op omgevingstemperatuur. Deze “zuurdesem” wordt vervolgens in wisselende hoeveelheden
toegevoegd aan het uiteindelijke deeg.
◦ Broodbereiding met gebruik van een voordeeg: hierbij wordt een veranderlijke hoeveelheid
van het deeg van een voorgaande productie overgehouden, deze wordt ontwikkeld gedurende
3 à 5 uur op omgevingstemperatuur, of gedurende 15 à 20 uur bewaard bij 4°C.
◦ Broodbereiding met rechtstreekse toediening van gist: naargelang de hoeveelheid toegevoegde gist, de temperatuur van het deeg en de omgevingstemperatuur, zal het rijzen hier
variëren tussen 3 en 6,5 uur.

De lange fermentaties zorgen er voor dat er alcohol en organoleptische zuren (die specifiek efficiënt zijn
tegen Bacillus subtilus) vrijkomen, die bijdragen tot een goede bewaring van de bekomen producten.
Daarom zijn enkel de risico’s verbonden aan het afwegen van de grondstoffen en aan het mengen van
de ingrediënten van toepassing.
Indien er toch een besmetting gebeurt, zal het toepassen van een goed risicobeheer tijdens het
afbakken zorgen voor de nodige correctie (zie CCP 4 in deze module).
Opgelet: Dit is een niet-exhaustieve beschrijving van de broodfermentatie. Er is een grote diversiteit
inzake zuurdesemcultuur en productie van bakkerijproducten met desems.
Materiaal
•
•
•
•
•

Reinig de bakvormen en de bakplaten na gebruik.
Hou de netjes in de bollenkast schimmelvrij door bijv. speciale lampen te plaatsen of door de netjes
of doeken regelmatig te wassen en/of te vervangen.
Hou de rijskast proper en schimmelvrij.
Onderhoud de messen van de broodsnijmachines (voorkomt verspreiding van schimmels).
Indien gebruik gemaakt wordt van deegdoeken of andere doeken, moeten deze steeds goed
gedroogd worden vóór het wegbergen en regelmatig gereinigd of vervangen worden.
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Etikettering
Naast de algemene vereisten betreffende etikettering, die vermeld staan in het praktijkhandboek moet
rekening gehouden worden met de verkoopbenaming die aangeeft om welk product het gaat.
De verkoopbenaming valt echter niet onder de bevoegdheid van het FAVV, noch onder de scope van
deze gids, en wordt hier daarom slechts kort toegelicht en enkele voorbeelden worden gegeven.
In de wet zijn een aantal benamingen vastgelegd. Voor de naamgeving wordt ook gebruik gemaakt van
algemene gebruikelijke benamingen. De naam moet de juiste informatie geven over de samenstelling
en de aard van het product. De consument weet doorgaans bij de benamingen direct om wat voor een
product het gaat. De naam mag de consument niet misleiden.
Hieronder staan enkele voorbeelden van algemeen gebruikelijke broodbenamingen.
◦
◦
◦
◦

◦

◦

Brood: product van de broodbakkerij bereid met meel, drinkwater, gist of zuurdesem en zout +
minimale hoeveelheid vetstoffen, suikers, moutmeel of moutextract
Speciaal brood: brood met bijkomende ingrediënten, zoals bijv. melk, honing, suikers, gluten…
Bij toevoeging van voedingsmiddelen: …brood of speciaal … brood (bijv. notenbrood),
aangevuld met het percentage van de toevoeging
Wanneer het gebruikte meel al dan niet gebuild is (van zemelen en kiemen ontdaan) dan
moeten ook de termen “volgraan” of “half volgraan” of “gedeeltelijk volgraan” (met in dit geval
vermelding van het percentage zemelen) vermeld worden
Meergranenbrood: algemeen gebruikelijke benaming voor brood, gemaakt van minimaal 2
verschillende graansoorten. Denk aan tarwe, rogge, gerst en maïs... Daarnaast kan men ook het
aantal granen dat gebruikt wordt, vermelden: bijv. 6-granenbrood,…
Volkorenbrood: het brood wordt voor 100% gemaakt met volgraan.

Broodautomaten
•

Van de vereisten inzake etikettering zoals opgenomen in het praktijkhandboek, kan afgeweken
worden:
◦ De etikettering is en blijft verplicht maar de informatie moet niet noodzakelijk op de
verpakking/broodzak zelf staan, maar wordt bij voorkeur op de automaat aangegeven om de
klant voldoende te informeren voor/tijdens de aankoop.
◦ Het is sterk aanbevolen om duidelijke informatie op de automaat te voorzien in verband met:
de productnaam, de prijs, het nettogewicht, de ingrediëntenlijst en de eventuele aanwezigheid
van allergenen of stoffen die intoleranties veroorzaken en GMO’s (genetisch gemodificeerde
organismen).
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•

De verkoop in automaten wordt door verordening 1169/2011 niet beschouwd als verkoop op
afstand. De vermeldingen, die zich op de verpakking moeten bevinden, hangen af van het feit of
het product een levensmiddel is dat voorverpakt wordt met het oog op de onmiddellijke verkoop 5.
Enkele concrete voorbeelden:
◦ Brood dat door een bakker wordt gebakken en verpakt en in een broodautomaat, die door
hemzelf wordt uitgebaat, wordt verkocht: alleen de verpakkingsdatum en de vermelding van
de allergenen is verplicht op de verpakking of op de automaat.
◦ Brood dat wordt geleverd aan een onafhankelijk verkooppunt waar het wordt verpakt
vooraleer het in een broodautomaat wordt geplaatst: indien het brood uiterlijk op de dag
na de verpakking wordt verkocht en er een intern systeem bestaat dat dit kan aantonen
(verpakkingsdatum of ander), wordt dit beschouwd als een levensmiddel dat met het oog
op de onmiddellijke verkoop wordt voorverpakt. Met uitzondering van een eventuele
verpakkingsdatum, is dus enkel de vermelding van de allergenen verplicht op de verpakking of
op de automaat.
◦ Indien het brood later dan de dag na de verpakking ervan kan worden verkocht, moeten
alle verplichte meldingen op de verpakking worden weergegeven. De bakker moet alle
productinformatie ter beschikking stellen in het verkooppunt.
◦ Reeds verpakt brood dat aan een onafhankelijk verkooppunt wordt geleverd waar het in een
broodautomaat wordt geplaatst: De producten beantwoorden aan geen van de twee punten
uit de definitie van “levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijke verkoop worden
voorverpakt”. Ze worden dus als voorverpakt beschouwd en alle verplichte vermeldingen
moeten op de verpakking worden weergegeven.

Acrylamide in brood en banketbakkerswaren
Beperk zo veel mogelijk de vorming van acrylamide door een doordachte grondstofkeuze en goede
productiepraktijken.
Acrylamide is een chemische stof die waarschijnlijk kankerverwekkend is en die zich vormt in
koolhydraatrijke (suikerrijke) levensmiddelen bij het bakken aan een temperatuur hoger dan 120°C en
een laag vochtgehalte.
De vorming van acrylamide is afhankelijk van de temperatuur, de baktijd en het recept. Acrylamide
wordt gevormd door de reactie van asparagine met suikers. Deze twee stoffen zijn van nature
aanwezig in granen. Brood en andere banketbakkerswaren worden gebakken in de oven bij een laag
vochtgehalte. Hoe langer het bakken van een brood duurt en hoe hoger de temperatuur bedraagt, hoe
bruiner de korst zal worden en hoe meer acrylamide er wordt gevormd.

www.favv.be> Beroepssectoren > Levensmiddelen > Etikettering van levensmiddelen
Levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt/ geleverd in kleine hoeveelheden > link naar verklarend document

5
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AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

VERPLICHT

AANBEVOLEN

AANBEVOLEN

AANBEVOLEN

VERPLICHT

AANBEVOLEN

VERPLICHT

Bakkers zijn verplicht om risicobeperkende maatregelen in te voeren om het acrylamidegehalte te
reduceren :
◦ Verleng de gistingsduur (bij gisting daalt het gehalte aan suikers) 6, 7 ;
◦ Verhoog het vochtgehalte van het deeg voor de bereiding van een product met een laag
vochtgehalte 6, 7 ;
◦ Verlaag de oventemperatuur en verleng de baktijd 6, 7 ;
◦ Bak de producten tot een heldere eindkeur wordt verkregen. Vermijd overmatige bruinkleuring
van de korst (indien de donkere kleur van de korst het gevolg is van het intensief roosteren en
niet van de samenstelling of aard van het brood vb. roggebrood) 6 ;
◦ Bak broodjes af tot een optimale kleur wordt verkregen 6 ;
◦ Leef de instructies voor het afbakken van brood en andere producten na 6 ;
◦ Vervang tarwebloem eventueel gedeeltelijk door een andere soort bloem met een lager
asparaginegehalte indien de producteigenschappen het toelaten 6, 7. De keuze van grondstoffen
speelt immers ook een rol bij de vorming van acrylamide. Zo bevat rogge het hoogste gehalte
asparagine (ter info : gehalte aan asparagine in bloem: rogge > haver > tarwe > mais > rijst) ;
◦ Verwijder steeds de verbrande bloemresten indien een vloeroven wordt gebruikt 6.

VERPLICHT

VERPLICHT

De risicobeperkende maatregelen moeten deel uitmaken van het autocontrolesysteem.
Het bewijs van toepassing van deze risicobeperkende maatregelen moet kunnen worden voorgelegd
tijdens een controle door het FAVV. Dit bewijs kan vb. een beschrijving zijn van het proces (receptuur),
waarin o.a. gisttijden/baktijden/temperaturen opgenomen zijn.
Operatoren in de B2C sector moeten alleen mondeling de risicobeperkende maatregelen die ze
toepassen kunnen toelichten.

Referentieniveaus

Referentieniveau
(μg/kg)

Zacht gebakken brood
a) Brood op basis van tarwe

50

b) Ander zacht gebakken brood dan op basis van tarwe

100

Ontbijtgranen (met uitzondering van de activiteit (PAP code)
a) Producten met zemelen en volkorengranen, gepofte granen

300

b) Producten op basis van tarwe en rogge (1)

300

c) Producten op basis van mais, haver, spelt, gerst en rijst (1)

150

Biscuits en wafels

350

Crackers met uitzondering van crackers op basis van aardappelen

400

Bros gebakken brood

350

Peperkoek

800

Producten die vergelijkbaar zijn met de overige producten van deze
categorie

300

Verordening (EU) 2017/2158 tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van de acrylamidegehalten in
levensmiddelen

6

7

Toe te passen voor zover mogelijk en verenigbaar met het productieproces en de hygiënische vereisten (vermijden van microbiologische problemen)
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3. Processtroomdiagrammen
Productie en verkoop van brood(jes) en speciaal brood

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
((rauwe) melk, eieren)

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
PVA 1

CCP 3

Opslag

CCP 3

Opslag
PVA 7

PVA 7

Afwegen

Afwegen/afmeten

PVA 5

PVA 5

Mengen
PVA 5

Kneden
Voorrijs
Doorkneden
Afwegen
PVA 5

Opbollen
Bolrijs
Vormen
Narijs
Decoreren/insnijden
PVA 23
CCP 4

Bakken
PVA 24

Ontvormen
Afkoelen
Verpakken en
etiketteren

Opslag
PVA 6

Snijden
Opslag en verkoop
Verpakken en verkoop
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Productie en verkoop van producten van de fijnbakkerij

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
((rauwe) melk, eieren)

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
(bijv. rozijnen, suikerparels)
PVA 1

CCP 3

Opslag

CCP 3

Opslag
PVA 7

PVA 7

Afwegen

Afwegen/afmeten

PVA 5

PVA 5

Mengen
PVA 5

Kneden
Bijmengen (bijv. rozijnen)
Afwegen
PVA 5

Opbollen
Voorrijs
Vormen
Narijs
Doreren
Decoreren/insnijden
PVA 23
CCP 4

Bakken
PVA 24

Ontvormen
Afkoelen
Verpakken en
etiketteren

Opslag
PVA 6

Snijden
Opslag en verkoop
Verpakken en verkoop
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15

Module: Brood, banket en chocolade

Productie en verkoop van droog gebak

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
((rauwe) melk, eieren)

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
PVA 1

CCP 3

Opslag

CCP 3

Opslag
PVA 7

Afwegen

Afmeten

PVA 5

PVA 5

Mengen (mixen)
PVA 5

Vormen/uitrollen
Doreren
CCP 4

Bakken
PVA 24

Ontvormen
Afkoelen
Verpakken en
etiketteren

Opslag

Opslag

Snijden

Koude patisserie

PVA 6

Opslag en verkoop
Verpakken en verkoop
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Module: Brood, banket en chocolade

Productie en verkoop van viennoiserie

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
((rauwe) melk, eieren)

CCP 1

Ontvangst grondstoffen

Banketbakkersroom
PVA 7

PVA 1
CCP 3

Opslag

CCP 3

Opslag
PVA 7

PVA 7

Afwegen

Afmeten

PVA 5

PVA 5

Mengen
PVA 5

Kneden
Vormen/uitrollen
Samenstellen
Doreren
CCP 4

Bakken
PVA 24

Ontvormen
Afkoelen
Verpakken en
etiketteren

Opslag
PVA 6

Verpakken en verkoop
Opslag en verkoop
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Module: Brood, banket en chocolade

Productie en verkoop van koude patisserie

CCP 1

Droog gebak

Ontvangst grondstoffen
(vers fruit...)

Slagroom

BanketbakkersPVA 7
room

PVA 7

PVA 1

CCP 3

Opslag
PVA 7

Fruit wassen en
versnijden

Samenstellen

Decoreren
CCP 3

Verpakken en
etiketteren

Opslag/toonbank
PVA 6

CCP 3

Opslag en verkoop

18

Verpakken en verkoop
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Module: Brood, banket en chocolade

Productie en verkoop van warme patisserie

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
((rauwe) melk, eieren)

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
PVA 1

CCP 3

Opslag

Rijstvulling
PVA 7

Banketbakkersroom

Vleesvulling
PVA 7

PVA 7

CCP 3

Opslag
PVA 7

PVA 7

Afwegen

Afwegen/afmeten

PVA 5

PVA 5

Mengen (Mixen)
PVA 5

Vormen/uitrollen
Samenstellen
Doreren
CCP 4

Bakken
PVA 24
CCP 7

Afkoelen

Ontvormen
Decoreren
CCP 3

Verpakken en
etiketteren

Opslag/toonbank
PVA 6
CCP 3

Verpakken en verkoop

Opslag en verkoop
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Module: Brood, banket en chocolade

Productie en verkoop van hartige snacks

CCP 1

Vleesvulling

Ontvangst grondstoffen
(kaas, groenten...)

PVA 7

Baguette

PVA 1
CCP 3

Opslag

Samenstellen

Doreren

CCP 4

Bakken
CCP 7

Op temperatuur
houden

Afkoelen

Verpakken en
etiketteren

Opslag en verkoop

CCP 4

CCP 3

Bediening

Opslag/toonbank
PVA 6

Snijden

Op temperatuur
brengen
PVA 4

Bediening of verpakken
en verkoop

20
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Module: Brood, banket en chocolade

Productie van banketbakkersroom en rijstvulling

CCP 1
CCP 1

Ontvangst grondstoffen
((rauwe) melk, eieren)

Ontvangst grondstoffen
PVA 1

CCP 3

Opslag

Opslag
PVA 7

Afwegen

Afwegen/afmeten

PVA 5

PVA 5

Mengen/Mixen
PVA 5

CCP 21

Opkoken

CCP 7

Afkoelen

Spuitzak vullen
PVA 5
CCP 3

Opslag
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Module: Brood, banket en chocolade

Productie van slagroom

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
PVA 1
CCP 3

Opslag
PVA 7

Opkloppen

Spuitzak vullen
PVA 5
CCP 3

Opslag grondstoffen

22
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Module: Brood, banket en chocolade

Klaarmaken van afwerkingen op basis van koude instant oplospoeders

CCP 1

Ontvangst grondstoffen
PVA 1

Opslag

Afwegen
PVA 5

Mengen (mixen)
PVA 5

Spuitzak vullen
PVA 5
CCP 3

Opslag
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Module: Brood, banket en chocolade

Productie en verkoop van pralines en holgoed

CCP 1

Ontvangst
grondstoffen

PVA 1

Ontvangst chocolade

CCP 3
PVA 1

Opslag
PVA 7

Opslag
Afwegen

Smelten

PVA 5

Tempereren

Mengen
PVA 5

Mouleren

CCP 9

Pasteurisatie
Trillen
CCP 7

Afkoeling

Omdraaien
Opstijven

CCP 3

Opslag vulling

Afschrapen
Koelen
Vullen

Voor productie
van holgoed
moeten de
stappen vullen
tot opstijven
alsook de
aanmaak van
vullingen niet
meegenomen
worden

Opstijven
Overgieten met
chocolade
Opstijven
Ontvormen
Verpakken en
etiketteren

Opslag/toonbank
PVA 6

Verpakken en verkoop
Opslag en verkoop
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26

x M: te hoge
temperatuur

Ontvangst

Module BP G-044 versie 2 d.d. 12/1/2021

Diepvriesproducten:
t° maximum -18°C; een korte
opwaartse schommeling van
niet meer dan 3°C is toegelaten
tijdens het vervoer, dat wil
zeggen tot maximaal-15°C

Kerntemperatuur voorgeschreven
door de fabrikant en vermeld op
het etiket

Maximale t° gedefinieerd in Tabel
1 van het praktijkhandboek; een
korte opwaartse schommeling
van 3°C is toegelaten

Normen en kritische
grenswaarden
De afwijkingen registreren

Steekproefsgewijze
controle van de
temperatuur van de
goederen bij ontvangst

Personeel opleiden zodat de maximale wachttijd
gerespecteerd wordt

De producten zo snel mogelijk verwerken om
het risico te elimineren of op een gepaste manier
vernietigen

De producten sneller op een aangepaste plaats en
temperatuur opslaan

Controle van de efficiëntie van de voorgestelde
acties van de leverancier, door bijvoorbeeld
verhoogde ingangscontrole bij levering door
leverancier

De leverancier vragen welke acties hij ondernomen
heeft om te vermijden dat het probleem zich
herhaalt

De afwijkingen melden aan de leverancier

De producten weigeren bij de levering of terug
zenden naar de leverancier na ontvangst +
de producten identificeren en afzonderen tot
terugkeer naar de leverancier

Corrigerende maatregelen en correctieve
acties

Bewakingsmethode
en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 1 – Ontvangst

4. Kritische controlepunten (CCP’s) en punten van aandacht (PVA’s)

Module: Brood, banket en chocolade

Module BP G-044 versie 2 d.d. 12/1/2021
Norm:
t° max. -18°C

Kerntemperatuur
voorgeschreven door de
fabrikant en vermeld op het
etiket

Maximale t° gedefinieerd
in Tabel 1 van het
praktijkhandboek; een korte
opwaartse schommeling van
3°C is toegelaten

Normen:

Normen en kritische
grenswaarden

De goede werking van
diepvriezers (t°, …) controleren bij
de start van de dienst

Dagelijkse controle van de
temperatuur van de diepvriezers
en in geval van afwijking
temperatuur bijregelen

Controle van de goede werking
van de koelmeubels (t°, …) bij de
start van de bediening

De betrokken producten identificeren en afzonderen

Dagelijkse controle van de
temperatuur van de koelruimten
en in geval van afwijking
temperatuur bijregelen

2 Men kan van deze tijd afwijken indien in een gevarenanalyse aangetoond wordt dat er geen risico is voor de consument.

Personeel bijkomend opleiden in verband met de
maatregelen van bewaking

In geval van defect, laten herstellen door de koeltechnicus

In geval van non-conformiteit de temperatuur instellen.

Ontdooide producten onmiddellijk, en zeker binnen de 24
uur 8, bereiden of vernietigen. Zeker niet opnieuw invriezen!

De afwijkingen registreren

De betrokken producten identificeren en afzonderen

Personeel bijkomend opleiden in verband met de
maatregelen van bewaking

In geval van defect, laten herstellen door de koeltechnicus

In geval van non-conformiteit de temperatuur instellen.

Koude bediening:
•
producten waarvan de temperatuur te hoog is moeten
worden verwijderd
•
betere beheersing van de temperatuur voor de
bediening van de producten
•
de producten korter voor de start van de bediening
klaarzetten

Opslag: producten verwerken om het risico te elimineren of
op een gepaste manier vernietigen

De afwijkingen registreren

Corrigerende maatregelen en correctieve
acties

Bewakingsmethode en
frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

diepgevroren
levensmiddelen
(diepvries)

Temperatuur

x M: te hoge
temperatuur

x M: te hoge
temperatuur

Temperatuur

gekoelde
levensmiddelen
(koelruimte,
koelmeubels)

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 3 – Temperatuur gekoelde en diepgevroren levensmiddelen tijdens opslag en bediening

Module: Brood, banket en chocolade

27

28

x M: te lage

Temperatuur
warme producten
en temperatuur bij
bakken
Respecteer de baktijd en de
temperatuur

Norm bij het bakken van
bakkerijproducten en hartige
snacks: kerntemperatuur
minimum 70°C en volledig
afgebakken product
Controleer minstens jaarlijks en na
elk technisch onderhoud de goede
werking van de oven (bijv. via een
controle van de naald of de tijd/
temperatuurprogramma’s).

De betrokken producten identificeren en afzonderen
De afwijkingen registreren

Dagelijkse controle van de
temperatuur van de warme
producten

Norm levensmiddelen:
kerntemperatuur minimum
60°C

Personeel bijkomend opleiden in verband met de
maatregelen van bewaking

In geval van een defect aan de verwarmingselementen,
laten herstellen door een technicus

De wachttijd voor het opdienen of de verkoop van de
warme producten inkorten

Onvoldoende afgebakken producten herbakken of
vernietigen

De producten (warme bewaring) met een temperatuur
tussen 55°C en 60°C opnieuw verhitten. Deze producten
in geen geval voor bewaring opslaan.

Corrigerende maatregelen en correctieve
acties

Bewakingsmethode en
frequentie

Normen en kritische
grenswaarden

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

temperatuur

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 4 – Temperatuur warme levensmiddelen tijdens bereiding, heropwarming, bewaring en bediening en temperatuur bij bakken

Module: Brood, banket en chocolade
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x M: te trage
afkoeling

Temperatuur en
tijd tijdens het
afkoelen van warme
levensmiddelen die
gekoeld bewaard
moeten worden

Module BP G-044 versie 2 d.d. 12/1/2021
Na 24 uur: maximale t°
gedefinieerd in Tabel 1 van
het praktijkhandboek

Afkoelen van 60°C naar
10°C (kerntemperatuur) in
maximum 2 uur

Normen en kritische
grenswaarden
Steekproefsgewijze controle
van de tijd die nodig is om
producten voldoende af te koelen,
met speciale aandacht voor
risicoproducten of producten die
moeilijker te koelen zijn (bijv. grote
volumes)

Bewakingsmethode en
frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

temperatuur

x M: te hoge

Gevaar/ risico

Beschrijving

Personeel bijkomend opleiden in verband met de
toepassing van de juiste productiemethodes

De houdbaarheidstermijn van de producten verkorten
(bijv. de betrokken producten sneller gebruiken)

Een snelkoeler installeren

De methode voor afkoeling aanpassen zodat de
producten sneller afgekoeld kunnen worden: bijv.
in functie van de aard van de producten onder koud
stromend water of in ijswater plaatsen, verdelen in
kleinere porties, goed omroeren…

De afwijkingen registreren

De betrokken producten identificeren en afzonderen

Corrigerende maatregelen en correctieve
acties

CCP 7 – Afkoelen van warme levensmiddelen die gekoeld bewaard moeten worden
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30

x M: onvoldoende
verhitting

Pasteurisatie

of een gelijkwaardige tijd/
temperatuur combinatie

Vulling voor pralines die melk en/of
eieren bevat: 15 sec bij 72°C

Het aanhouden van een opgegeven
kerntemperatuur gedurende een
bepaalde tijd:

Normen en kritische
grenswaarden
Controle van de tijd en
kerntemperatuur bij elke
productie

Bewakingsmethode
en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 9 – Pasteurisatie

Personeel bijkomend opleiden in verband met de
toepassing van de juiste productiemethodes

Onderhouden en controleren van de goede werking van
het pasteurisatie toestel

Opnieuw pasteuriseren of levensmiddelen vernietigen

De afwijkingen registreren

De betrokken producten identificeren en afzonderen

Corrigerende maatregelen en correctieve
acties

Module: Brood, banket en chocolade
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x M: te lage
temperatuur

Kookproces van
banketbakkersroom/
rijstvulling
Tijd zoals bepaald in het recept

Kerntemperatuur minimum 75°C

Normen en kritische
grenswaarden

Recept respecteren

Controle van de
temperatuur bij elke
productie

Bewakingsmethode
en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 21 – Kookproces van banketbakkersroom/rijstvulling

Personeel bijkomend opleiden in verband met de
toepassing van de juiste productiemethodes

Opkooktijden aanpassen

De kooktijd verlengen of de producten vernietigen

De afwijkingen registreren

De betrokken producten identificeren en
afzonderen

Corrigerende maatregelen en correctieve
acties
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32
Verse producten
Producten die hun
houdbaarheidsdatum niet
overschreden hebben

+ M: kruisbesmetting

x M: overschrijding
houdbaarheid
Steekproefsgewijze controle
van de houdbaarheidsdata
van de producten bij
ontvangst

Steekproefsgewijze controle
van de versheid van de
producten bij ontvangst

Steekproefsgewijze visuele
controle van de verpakking
bij ontvangst

Bewakingsmethode en
frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Verpakking proper en niet
beschadigd

+ CFM: beschadigde
verpakking

Ontvangst

Normen en kritische
grenswaarden

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 1 – Ontvangst

Controle van de efficiëntie van de
voorgestelde acties van de leverancier,
door bijvoorbeeld verhoogde
ingangscontrole bij levering door de
betrokken leverancier

De leverancier vragen welke acties hij
ondernomen heeft om te vermijden dat
het probleem zich herhaalt

De afwijkingen melden aan de
leverancier

De producten weigeren bij de levering
of terugzenden naar de leverancier na
ontvangst + identificeren en afzonderen
van de producten tot terugkeer naar de
leverancier

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties
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x M: te trage opwarming

Tijd en temperatuur
bij het opwarmen of
regenereren van de
producten

Module BP G-044 versie 2 d.d. 12/1/2021

Opwarmen tot min. 60°C
in max. 1 uur

Normen en kritische
grenswaarden
Steekproefsgewijze
controle van de tijd die
nodig is om producten
voldoende op te warmen,
met speciale aandacht voor
risicoproducten of producten
die moeilijker op te warmen
zijn

Bewakingsmethode en
frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

x M: te lage temperatuur

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 4 – Opwarmen of regenereren van producten

Personeel bijkomend opleiden in
verband met de toepassing van de juiste
productiemethodes

In geval van een defect aan het toestel
dat gebruikt wordt voor het opwarmen:
een technicus verwittigen

De temperatuur van het toestel, dat
gebruikt wordt voor het opwarmen,
verhogen, de opwarmtijd verlengen of
de hoeveelheden verminderen

Corrigerende maatregelen en correctieve acties
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+ C: kruisbesmetting
door allergenen

Besmetting van
grondstoffen met
allergenen tijdens opslag
en productie

Afwezigheid van
allergenen die geen
ingrediënt zijn

Normen en kritische
grenswaarden
Continue aandacht om
mogelijke kruisbesmetting
door allergenen tijdens
opslag en productie te
vermijden

Bewakingsmethode en
frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

Personeel bijkomend opleiden in
verband met de werkinstructies
(afwegen, productvolgorde, …) en de
procedure voor reiniging

Kruisbesmetting vermijden door:
•
Procedures in verband met de
reiniging van het werkmateriaal
herzien
•
Productvolgorde herzien zodat
besmetting door achterblijvende
allergenen vermeden wordt
•
…

Indien een kruisbesmetting niet te
vermijden valt, mogelijk besmette
producten identificeren en afzonderen
en de consument hierover informeren

Corrigerende maatregelen en correctieve acties

PVA 5 – Besmetting van grondstoffen met allergenen tijdens opslag en productie
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x M: gebrek aan/foutieve
houdbaarheidsdatum of
bewaarcondities

Verpakking en
etikettering van
(eigen) voorverpakte
producten voor
verkoop
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Onbeschadigde,
geschikte en intacte
verpakking
Voldoende afgesloten
verpakking

Gebruik van
verpakkingsmateriaal
dat bestemd is om in
contact te komen met
levensmiddelen ( = “food
grade”)

Correcte vermeldingen

Normen en kritische
grenswaarden

Producten visueel
controleren bij verkoop

Indien nodig,
houdbaarheidsstudies
uitvoeren

Personeel bijkomend opleiden in
verband met de werkinstructies (afwegen,
productvolgorde, …)

Oorzaak van het probleem nagaan en
vermijden dat het zich kan herhalen:
•
de werking van de gebruikte
toestellen controleren
•
Andere verpakkingsmaterialen
gebruiken

Producten met een verkeerde etikettering
verwijderen en opnieuw etiketteren

Producten met een beschadigde
verpakking verwijderen als afval

Controleren van het
verpakkingsmateriaal bij de
ontvangst ervan
Continue aandacht voor de
etikettering

Corrigerende maatregelen en correctieve acties

Bewakingsmethode en
frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

+ C: allergenen niet
vermeld op etiket

+ C: verontreiniging door
verpakkingsmateriaal

+ CFM: beschadigde
verpakking

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 6 – Verpakking en etikettering van (eigen) voorverpakte producten voor verkoop
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36

x M: overschrijding
houdbaarheid

Overschrijden
houdbaarheid
van bederfelijke
producten

Opslag verse eieren van eigen productie:
Gebruiken tot maximum 28 dagen na
legdatum

Gekoelde opslag rauwe melk bij 6°C:
•
voor de bereiding van rauwmelkse
producten: maximum 48 uur
•
voor de bereiding hittebehandelde
producten: maximum 72 uur

Koude patisserie: gebruik voor nat gebak
zo veel mogelijk halffabrikaten die op
de productiedag zelf zijn bereid (bijv.
slagroom)

Producten die hun uiterste
consumptiedatum niet overschreden
hebben

Normen en kritische grenswaarden

De betreffende producten
identificeren en afzonderen.

Dagelijkse controle van de
houdbaarheid of uiterste
consumptiedata van de producten

Personeel bijkomend
opleiden in verband met de
maatregelen van bewaking

Producten waarvan de
uiterste consumptiedatum
overschreden is verwijderen
samen met het afval. Ze
worden beschouwd als afval
en moeten gepast vernietigd
worden.

Corrigerende maatregelen
en correctieve acties

Bewakingsmethode en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 7 – Houdbaarheid van bederfelijke producten tijdens opslag en verkoop
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+ F: besmetting

Fysische
contaminatie
tijdens het
prikken of
insnijden van
deeg

Afwezigheid van (delen van) het
mesje in het deeg

Normen en kritische
grenswaarden

Visuele controle op het intact zijn
van de gebruikte messen

Visuele controle van de producten
in geval van het ontbreken van (een
deel van) een mesje

Visuele controle op de
aanwezigheid van alle mesjes na
het insnijden of prikken van deeg
na te gaan

Continue aandacht voor mogelijke
fysische besmetting en visuele
controle tijdens de productie

Bewakingsmethode en frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 23 – Fysische contaminatie tijdens het prikken of insnijden van deeg

Personeel bijkomend opleiden in
verband met de toepassing van de
juiste productiemethodes

Mogelijks betrokken producten
blokkeren tot het ontbrekende (deel
van het) mesje teruggevonden is

Messen controleren op slijtage

Mesje of andere fysische contaminant
verwijderen op hygiënische wijze en
product niet vernietigen indien het
product na verwijderen als veilig kan
worden beschouwd

Producten waarin kleine deeltjes
(metaaldeeltjes…) aanwezig zijn
die niet volledig kunnen worden
verwijderd, vernietigen

Betrokken producten identificeren en
afzonderen.

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties
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+ C: te hoge temperatuur in
combinatie met specifieke
productsamenstellingen
met hoge
suikerhoeveelheden

Vorming van
acrylamide tijdens
de productie van
bakkerijproducten
Afwezigheid van zwarte
verkleuring

Afwezigheid van te bruine
verkleuring

Normen en kritische
grenswaarden
Visuele controle van
verkleuring tijdens de
productie

Bewakingsmethode en
frequentie

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

Personeel bijkomend opleiden in
verband met de toepassing van de
juiste productiemethodes

Bakprogramma aanpassen

Verbrande of aangebrande producten
vernietigen

Betrokken producten identificeren en
afzonderen

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

PVA 24 – Vorming van acrylamide tijdens de productie van bakkerijproducten
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5. Handige, vrijblijvende hulpmiddelen
Productfiches
Interne traceerbaarheid is verplicht wanneer u levert aan andere vestigingseenheden (zie ook
praktijkhandboek). Het gebruik van productfiches kan u hierbij helpen:
Van een dergelijke productgroep wordt een productfiche opgemaakt met vermelding van elk
ingrediënt dat wordt verbruikt (zie onderstaande figuur). De productfiches dienen bijgewerkt te worden
telkens een wijziging van het recept plaatsgrijpt, bijv. bij gebruik van een andere bloemsoort (ander
type, merk, leverancier, …), toevoeging van een nieuw artikel …. Op basis van het klassement van
leveringsbonnen en de grondstoffiches is de bakker op die manier in staat om per productiedag het
verband te leggen tussen de door hem geproduceerde producten en de gebruikte grondstoffen.
Voorbeeld van een productfiche voor gegiste degen
Gegiste degen

Zachte luxe
Rozijnenbrood
Koekebrood

Grondstoffen
Bloem 940

Wit Brood
x

Bruin Brood
x

Bloem 920

x

Tarwevlokken

x

Bloem 932

Zonnebloempittenbrood

Pistolets

x

Sandwiches
x

x

Bloem 960

x

Bloem 945

x

Zout

x

x

x

x

x

x

Gist

x

x

x

x

x

x

PAN340
PAN520

x
x

x

Retro

x

PAN345

x

Gepasteuriseerd ei

x

Vetstoffen

x

Water (via leiding)

40

Boterkoeken

x

x

x

x

x

x
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Interne traceerbaarheid
Voor de producten die aan andere vestigingen worden geleverd, is interne traceerbaarheid
verplicht.
Er dient steeds een systeem van interne traceerbaarheid te bestaan zodat een verband gelegd kan
worden tussen het ingangs- en het uitgangsregister.
Hierbij twee voorbeelden die mogelijks als uitgangspunt kunnen gebruikt worden. De keuze van de
methoden, de aanpassing en optimalisatie zal afhankelijk zijn van de complexiteit van de productie, de
mogelijkheden van het bedrijf en de manier waarop het traceerbaarheidssysteem geïnformatiseerd is.
Voorbeeld 1. Registratie “in gebruik nemen van grondstof”
•
Van elk lot aan grondstof en verpakking wordt aangegeven wanneer ze in gebruik werd genomen
alsook wanneer het lot beëindigd werd. Hiertoe kan een lijst opgemaakt worden op basis van
een chronologische ordening van de ontvangen grondstoffen aangevuld met de informatie van
verwerking (zie Tabel).
Men kan bijgevolg perfect nagaan indien er 2 verschillende leveringen (lotnummers) van eenzelfde
grondstof in het magazijn staan, wanneer er wordt overgeschakeld van het ene lot naar het andere.
Ook wanneer dit binnen één dagproductie gebeurt.
•
Het FEFO-principe toepassen = First Expired First Out : wat eerst komt te vervallen eerst gebruiken.
Of het FIFO-principe toepassen = First In First Out: de eerst geleverde producten worden als eerste
gebruikt
•
Voor grondstoffen in bulk wordt per silo een silohistoriek opgemaakt met vermelding van silo- of
tanknummer, datum en hoeveelheid aan ingaande producten, datum leeg.
•
Op basis van
- het register IN,
- de registratiefiche van het grondstofverbruik,
- de productiefiche van de producten,
- de productiekaart met per dag vermelding van geproduceerde artikelen
kan perfect nagegaan worden welke grondstoffen in welke producten werden gebruikt en wat hun
herkomst is.
Tabel: voorbeeld van een registratiefiche grondstofverbruik
Interne
Code (9)

Grondstof

Leverancier
(+vest.eenheid)

Leveringdatum

Lotcode of THT

hoeveelheid

in gebruik op

001

Bloem wit
zakgoed

X

20/04/19

27/07/19

40 x 25 kg

1/05

002

Bloemmix

Y

26/04/19

1035678

5 x 25 kg

5/05

003

Bloem wit
zakgoed

X

04/05/19

15/08/19

40 x 25 kg

16/05

…
010
011
….
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Methode 2. Gebruik van gedetailleerde productiefiche met vermelding van interne grondstofcode
•

•

•

Per productiebatch (bepaalde hoeveelheid van eenzelfde artikel gestart op eenzelfde tijdstip)
worden de verbruikte grondstofloten genoteerd. Dit kan vereenvoudigd worden door bvb.
het intern hercoderen (zie bvb. Tabel hieronder) van de binnenkomende grondstofloten en de
verpakking. Deze kan bvb. vervangen worden door de datum van ontvangst. Deze code wordt dan
op de grondstoffen vermeld d.m.v. een etiket. Bij het verbruik van de grondstoffen wordt de interne
code overgebracht op de productiefiches.
Per artikelnummer dat de bakkerij produceert wordt een standaardfiche opgemaakt met
vermelding van alle ingrediënten. In deze fiche worden op het moment van productie alle
gegevens ingevoerd die kunnen wijzigen zoals bvb. de productiedatum, de hoeveelheid (indien
variabel), de verbruikte verpakking (indien variabel), ….(zie bvb. hieronder).
De productfiches dienen bijgewerkt te worden telkens een wijziging plaatsvindt, bijv. bij gebruik
van een andere bloemsoort, toevoeging van een nieuw artikel ….

Tabel: voorbeeld van een productiefiche

42

Product: appelcake

Artikelnummer: 20135

Datum: 15/04/19

Hoeveelheid: 100 stuks

Totaal gewicht beslag: 82 kg

Beslaguur: 10:44

Ingrediënt

Hoeveelheid (kg)

Grondstofcode

Opmerkingen

Bloem

20

012 – 014

15 kg 012 – 5 kg 014

Gepasteuriseerd volei

22

015

Vetstof

18,5

009

Suiker

20

011

Bakmix

110 g

008

Appelmix

1,5 kg

013

Verpakking

blister duo

006
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Reinigingsplan
U moet verplicht een reinigingsplan hebben op maat van uw bedrijf. Hieronder wordt een voorbeeld
van een reinigingsplan gegeven dat meer toespitst op de producenten van brood, banket en chocolade
dan het formulier, voorzien in hoofdstuk 4 van het praktijkhandboek.
Voorbeeld van een reinigingsplan
Wat?

Frequentie
D

W

Opslagruimten inkomende producten

M

Reinigingsmethode
J

x

Koelruimten inkomende producten en halffabricaten

Droog

Nat

Ontsmetten

Product

x
x

x

x

...

Wanden algemeen

x

x

x

...

Plafonds algemeen

x

x

x

...

Klein materiaal en recipiënten

x

x

x

...

Kneders, opbollers, e.d.

x

x

x

...

x

x

...

x

x

...

Bollenkast

x

Werkbanken en aanpalende wanden

x

Vloeren

x

x

Silo’s

x

Oven

x

Rekken afgewerkte producten

x

x

...

x

...
x

...

x

x

...

Toonbank

x

x

x

...

Bestelwagen, vrachtwagen, ….

x

x

x

...

D: dagelijks - W: wekelijks - M: maandelijks - J: jaarlijks
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