Module
Verse, bewerkte
en verwerkte
visserijproducten

1

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten

Inhoudstafel
1.

2.
3.
4.

Inleiding										5
1.1
Toepassingsgebied								
5
1.2
Hoe deze module toepassen?							
6
Goede hygiënepraktijken								7
Processtroomdiagrammen								21
Kritische controlepunten (CCP’s) en punten van aandacht (PVA’s)				
27

Module VP G-044 versie 1 d.d. 12-1-2021

3

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten

1. Inleiding
Deze module is een aanvulling op het praktijkhandboek autocontrole voor de B2C-sectoren. De module
moet, bovenop 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 onverpakte verse visserijproducten hanteren
en verkopen (versnijden, portioneren en/of winkel klaar maken van verse visserijproducten) en/of
bewerkte visserijproducten en/of verwerkte visserijproducten produceren, eventueel verpakken en
vervolgens verkopen aan de eindconsument.
Het hanteren van verse visserijproducten en het fabriceren van bewerkte en/of verwerkte
visserijproducten met het oog op onmiddellijke consumptie, dus in het kader van horeca- of
grootkeukenactiviteiten, valt niet onder het toepassingsgebied van deze module. De activiteit die zich
beperkt tot het portioneren en versnijden van visserijproducten die voorverpakt werden geleverd, valt
niet onder het toepassingsgebied van deze module, net zoals het doorverkopen van voorverpakte
(verse), bewerkte en verwerkte visserijproducten, niet onder het toepassingsgebied van deze module
valt.
Hieronder vindt u enkele definities van termen die doorheen de module zullen worden gebruikt
(Verordening 853/2004):
•

•
•

•

•

•

•
•

Visserijproducten: alle vrije of gekweekte zee- of zoetwaterdieren (met uitzondering van levende
tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene
buikpotigen, en alle zoogdieren, reptielen en kikkers), alle eetbare vormen, delen en producten van
deze dieren daaronder begrepen;
Tweekleppige weekdieren: plaatkieuwige weekdieren (lamellibranchiata);
Verwerking: handeling die het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt, onder meer door
middel van verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren of extruderen, of een
combinatie van dergelijke behandelingen;
Onverwerkte producten: levensmiddelen die geen behandeling hebben ondergaan, met inbegrip
van producten die zijn verdeeld, in partjes, plakken of stukken gesneden, uitgebeend, gehakt, van
de huid ontdaan, gemalen, versneden, gereinigd, bijgesneden, gepeld, geplet, gekoeld, bevroren,
diepgevroren of ontdooid;
Verse visserijproducten: onverwerkte visserijproducten, in gehele staat of na bewerking, daaronder
begrepen vacuüm of onder een gewijzigde atmosfeer verpakte producten die geen andere op
conservering gerichte behandeling hebben ondergaan dan koeling;
Bewerkte visserijproducten: onverwerkte visserijproducten die een behandeling hebben
ondergaan waardoor hun anatomische toestand is gewijzigd, zoals strippen, koppen, in moten
verdelen, fileren, en hakken;
Verwerkte visserijproducten: verwerkte producten die zijn verkregen door verwerking van
visserijproducten of door verdere verwerking van zulke verwerkte producten;
Mechanisch verwijderd vlees van visserijproducten: het product dat wordt verkregen door het
vlees van visserijproducten mechanisch te verwijderen, waardoor de vleesstructuur verloren gaat of
verandert.
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Opgelet: in het kader van deze module zijn levende tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen,
levende manteldieren en levende mariene buikpotigen, en alle zoogdieren, reptielen en kikkers wel
opgenomen onder de term visserijproducten.

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).
Hou 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 voor 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, labo-analyses…).
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. Het zijn de 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 acties 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
Ontvangst en opslag
In winkels die visserijproducten verkopen of bewaren, is het verboden om volgende producten binnen
te brengen:
◦ verse visserijproducten die niet geschikt werden verklaard voor menselijke consumptie of die niet
werden toegelaten bij invoer;
◦ bedorven, ontaarde of schadelijke visserijproducten of waarbij de schaal gebroken is (bijv. bij
mosselen);
◦ giftige visserijproducten van de volgende families: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae en
Chanthigasteridae;
◦ visserijproducten die biotoxines bevatten (bijv. okadazuur, ciguatoxine of spierverlammende
toxines, …) en biogene aminen (histamine).
Let bij de ingangscontrole van alle visserijproducten op volgende specifieke zaken:
◦

◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Visserijproducten die in uw inrichting worden binnengebracht moeten voorzien zijn van de nodige
identificatiekenmerken die de visserijproducten geschikt verklaren voor menselijke consumptie.
Een identificatiemerk bevat de (afkorting van de) naam van het land en het erkenningsnummer van
de inrichting waarvan het levensmiddel afkomstig is. Wanneer deze inrichting gelegen is in de EU,
moet het merk ovaal zijn en naar de EU verwijzen.
Diepgevroren visserijproducten die u ontvangt, moeten voorzien zijn van de productiedatum.
De leverancier moet eveneens de datum van invriezen (dag, maand en jaar) vermelden onder een
vorm die hij zelf kiest, bijv. op de begeleidende handelsdocumenten.
Controleer de visserijproducten op versheid door een sensorische beoordeling, evt. aangevuld met
analyses.
Controleer de temperaturen van de gekoelde en bevroren visserijproducten (zie CCP 1).
Vraag uw leverancier of de visserijproducten de correcte vriesbehandelingen hebben ondergaan
om de parasieten te doden.
Voorverpakte visserijproducten die zijn bestemd om rechtstreeks aan de klant geleverd te worden,
moeten voorzien zijn van de correcte etikettering. Check ook de houdbaarheidsdatum (zie PVA 1).
Voor niet-voorverpakte visserijproducten die de winkel binnenkomen (bijv. rauwe visserijproducten
in een krat met ijs), moet ofwel de operator ofwel de leverancier een houdbaarheidsdatum bepalen.
Let erop dat de onmiddellijke verpakking intact is (zie PVA 1).
Zorg ervoor dat de visserijproducten snel in een koeling geplaatst worden bij een temperatuur
aangepast aan het product. Dit is voor vissoorten rijk aan histidine zoals tonijn, haring, makreel…
ook belangrijk om histaminevorming te voorkomen.
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Bewerking van visserijproducten
Gebruik visserijproducten die zo vers mogelijk zijn. Let daarbij op het volgende:
◦ De visserijproducten moeten er goed uitzien (bijv. ogen, kieuwen, huid…) en ook de kleur, geur,
textuur en smaak moeten beoordeeld worden.
◦ De versheid van de visserijproducten wordt daarnaast ook bepaald aan de hand van de
vangstdatum, de verwerkingsdatum, de verpakkingsdatum of de houdbaarheidsdatum.
Hoelang verse visserijproducten kunnen bewaard worden, is voornamelijk afhankelijk van de
bewaartemperatuur. Hygiënisch behandelde en goed gekoelde visserijproducten zijn langer
houdbaar.
◦ De visserijproducten waarvan de houdbaarheidsdatum het eerst verstrijkt, moeten het eerst
verwerkt en/of verkocht worden: het FEFO-principe.
◦ Bij diepgevroren visserijproducten gaat het chemisch bederf (bijv. ranzigheid) langzaam door.
Als vuistregel neemt men aan dat goed diepgevroren visserijproducten drie maanden (vette
visserijproducten) tot zes maanden (magere visserijproducten) in diepgevroren toestand kunnen
bewaard worden omwille van oxidatieve fenomenen (oxidatie van lipiden in aanwezigheid van
zuurstof ). Langere bewaring in de diepvries kan tevens voor uitdroging zorgen.
◦ Bewaar levende tweekleppige weekdieren bij een temperatuur die geen negatief effect heeft op de
voedselveiligheid en de overleving/houdbaarheid (zie CCP 3).
◦ Levende tweekleppige weekdieren mogen niet opnieuw in water worden ondergedompeld of met
water worden besproeid nadat zij verpakt zijn voor de detailverkoop en het verzendingscentrum
hebben verlaten.
◦ Check dagelijks de houdbaarheidsdata.

Ontdooien van visserijproducten
◦
◦
◦
◦

◦

Ontdooi de visserijproducten tot een temperatuur welke die van smeltend ijs benadert met een
maximum van 4°C (zie CCP 16).
Voorzie voorverpakte visserijproducten van een etiket met daarop de houdbaarheidsdatum en de
tekst “ontdooid”.
Ontdooide visserijproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren (etiket: “na ontdooiing niet
opnieuw invriezen”).
Bewaar ontdooide visserijproducten in de koeling gedurende max. 3 dagen bij een temperatuur
welke die van smeltend ijs benadert met een maximum van 4°C (tenzij anders aangegeven op de
onmiddellijke verpakking).
Zorg ervoor dat het dooivocht niet in contact blijft met de visserijproducten.
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Sorteren, schoonmaken en wassen van visserijproducten
◦
◦
◦
◦

◦
◦

◦
◦

Zet nooit (isomo) viskisten rechtstreeks op de werktafel.
Vermijd uitlekken op de werktafel.
Pas een werkmethodologie toe die kruisbesmettingen tegengaat.
Voorkom kruisbesmetting met biologische, chemische of fysische gevaren door onder andere het
materiaal voldoende schoon te maken en te desinfecteren en de nodige voorzorgsmaatregelen te
nemen.
Zorg voor voldoende opleiding van het personeel wat betreft hygiëne en gezondheid.
Controleer regelmatig de drinkbaarheid van de water als deze niet uit het publieke
distributienetwerk komt of wanneer u het leidingwater behandelt met een behandeling die
niet is opgenomen in de omzendbrief van het FAVV (zie de omzendbrief omtrent de controle op
de kwaliteit van water in de levensmiddelensector op de website van het FAVV: www.favv.be >
Professionelen > Levensmiddelen > Omzendbrieven).
Spoel de visserijproducten voor de bewerking grondig met stromend drinkbaar water .
Spoel of was tweekleppige weekdieren enkel om te reinigen net voor het koken. Gebruik hiervoor
drinkwater. Tweekleppige weekdieren mogen niet ondergedompeld worden in een vistank
en zeker nooit met kreeften (omwille van contaminatie van de tweekleppige weekdieren met
uitwerpselen van de kreeften).

Verwijderen van ingewanden, fileren en versnijden van visserijproducten
◦
◦

◦

◦

◦
◦

◦
◦

10

Houd de temperatuur zo laag mogelijk (een temperatuur welke die van smeltend ijs benadert met
een maximum van 4°C) (zie CCP 16) en gebruik kleine werkvoorraden.
Gebruik gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd materiaal en neem de nodige
voorzorgsmaatregelen om kruisbesmetting met biologische, chemische of fysische gevaren (zie
PVA 23) te voorkomen.
Om kruisbesmetting met microbiologische gevaren uit het spijsverteringsstelsel naar de andere
delen van de vissen te voorkomen is een correct(e) afvalbeheer en werkmethodologie nodig
(vermijd dus contact tussen visfilets en snijresten en verwijder de ingewanden onmiddellijk).
Indien mogelijk, gebruik twee verschillende werktafels (één voor het verwijderen van de
ingewanden en één voor het fileren) of gebruik één werktafel die in twee is verdeeld door middel
van een fysieke scheiding.
Laat de filets niet langer op de werktafel liggen dan nodig.
Voer een visuele controle uit voor het opsporen en verwijderen van zichtbare parasieten. Duidelijk
met parasieten verontreinigde visserijproducten mogen niet in de handel gebracht worden voor
menselijke consumptie of als diervoeding.
Zorg ervoor dat zoveel mogelijk graten uit het visvlees verwijderd worden.
Na het verwijderen van de ingewanden, reinig en desinfecteer de messen en de snijplank.
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Mechanisch scheiden van visserijproducten
◦
◦
◦

Het mechanisch van de graten scheiden van de visvleesresten moet gebeuren na het fileren. Er
mogen geen ingewanden meer aanwezig zijn.
Indien gebruik wordt gemaakt van hele vissen, moeten die vooraf worden gestript en gewassen.
Vries de mechanisch gescheiden visserijproducten zo snel mogelijk in na de vervaardiging ervan
of verwerkt ze zo spoedig mogelijk in een visserijproduct dat voor invriezen of een stabiliserende
behandeling is bestemd.
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Verwerking van visserijproducten
Het gebruik van voedingsadditieven, enzymen en/of aroma’s moet gebeuren in overeenstemming met
de overeenkomstige Europese verordeningen (Verordening 1332/2008, Verordening 1333/2008 en
Verordening 1334/2008).
Verhitten (bakken en/of frituren) van visserijproducten
Visserijproducten kunnen al dan niet door bakbloem of paneermeel gedraaid worden alvorens
gebakken te worden.
◦ Om elk microbiologisch risico te vermijden, moet de bakbloem of het paneermeel dat u zelf hebt
bereid binnen 24 uur na de bereiding worden gebruikt.
◦ Frituur tot een temperatuur die wettelijk toegelaten is (zie CCP 5) en voldoende lang om
microbiologische gevaren te vermijden.
◦ Als het geen volledig stuk visserijproduct is, zorg er dan voor dat de kerntemperatuur voldoende
hoog is (≥ 60°C gedurende voldoende lange tijd) (zie CCP 4). Als het een stuk in zijn geheel is, zorg
er dan voor dat de oppervlaktetemperatuur voldoende hoog is (≥ 60°C gedurende voldoende
lange tijd) want als het visserijproduct intact is, bevinden de bacteriën zich niet in de kern van het
visserijproduct maar enkel aan de oppervlakte.
◦ Zorg voor een kerntemperatuur van 60°C gedurende 1 minuut om het risico op Anisakis sp. te
minimaliseren.
◦ Als het verhitten in de microgolf plaatsvindt, verhit dan minstens tot 70°C.
◦ Gebruik niet verontreinigde frituurolie en vervang de olie regelmatig: de oliekwaliteit kan worden
geverifieerd door middel van een polaire fractie-analyse (zie CCP 5).
◦ Diepgevroren (max. -18°C) gebakken visserijproducten mogen bewaard worden gedurende max. 3
maanden.
		
Garen van visserijproducten
Garen van visserijproducten kan gebeuren aan de hand van stomen, smoren…
Zorg ervoor dat de kerntemperatuur ≥ 60°C gedurende voldoende lange tijd (zie CCP 4).

Zouten van visserijproducten (incl. pekelen)
Zouten van visserijproducten betekent dat het gehalte aan natriumchloride in de visserijproducten
wordt verhoogd en de wateractiviteit wordt verlaagd door een behandeling met keukenzout (als
dusdanig of onder de vorm van pekel). Er bestaan heel wat methodes om te zouten. Men maakt
daarbij een onderscheid tussen droogzouten waarbij visserijproducten in contact wordt gebracht met
niet opgelost zout en natzouten (bakpekelen, injectiepekelen) waarbij men gebruik maakt van een
zoutoplossing.
Bij het begin van het zoutproces bevat een levensmiddel weinig zout waardoor de aanwezige
schadelijke micro-organismen zich kunnen vermenigvuldigen. Daarom is het aangeraden om het
proces te starten bij een lage temperatuur (< 4°C)!
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Pekelen wordt gedefinieerd als het proces waarbij visserijproducten in een zoutoplossing worden
geplaatst gedurende een voldoende lange tijd zodat het visweefsel een aanzienlijke hoeveelheid
zout kan opnemen. Het zoutgehalte van de visserijproducten wordt bepaald door het pekelproces
(pekelsamenstelling, -hoeveelheid en -tijd).
◦ Basispekel: een waterige oplossing van zout of zoutvervangers.
◦ Pekel: basispekel, waaraan één of meerdere stoffen toegevoegd zijn zoals bijv. azijn.
◦ Gebruik enkel drinkbaar water voor het bereiden van de pekel.
◦ De gebruikte pekel mag geen beginnend bederf vertonen. De belangrijkste signalen van
pekelbederf zijn: veranderingen in geur en smaak, troebel worden, schuimvorming, slijmerig
worden, schimmelhuid en veranderingen in kleur (zie CCP 18).
◦ Pekelen zorgt ervoor dat visserijproducten rijker worden aan bepaalde stoffen/additieven/
ingrediënten. Stem de pekeltechniek, de duur van het pekelen en de samenstelling van de pekel
zo af dat het eindproduct voldoet aan de geldende regelgeving inzake toegelaten toevoegsels en
toegelaten bijkomstige ingrediënten.
◦ Voorkom kruisbesmetting tijdens het pekelen door de pekelbak steeds af te sluiten met een deksel
en door enkel te pekelen op een voorbehouden plaats of indien mogelijk, een aparte ruimte voor
het pekelen te voorzien.

Drogen van visserijproducten
Drogen (zie CCP 20) gebeurt in droogkamers of -kasten, waar de windsnelheid gestuurd wordt en
waar ook de temperatuur gecontroleerd wordt (typisch 15 tot 30°C). Voer visuele controles uit op
de droogprogramma’s en op de visserijproducten (bij te hoge temperaturen komt het vel los door
vervloeiing van de visolie).

Roken van visserijproducten
Roken betekent het behandelen met rook afkomstig van hout (zaagsel) met als gevolg dat stoffen
met antimicrobiële werking (zoals formaldehyde, acetaldehyde, fenolen en organische zuren) door
de levensmiddelen worden opgenomen. Tijdens het rookproces kan ook de aw-waarde dalen. De
antimicrobiële werking van het roken is echter beperkt, vandaar dat roken dikwijls gecombineerd
wordt met drogen of pekelen. Visserijproducten worden voornamelijk gerookt omwille van de typische
rookkleur, -aroma en -smaak. Voor het roken en behandelen met rookaroma’s geldt de Europese
wetgeving inzake contaminanten (Verordening 1881/2006). Zo kan overmatig of ongecontroleerd roken
gepaard gaan met de productie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) (chemisch
gevaar). PAK’s maken het voorwerp uit van het wettelijk criterium (Verordening 1881/2006).
Voor het behandelen met rookaroma’s geldt bovendien de Europese wetgeving inzake in of
op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma’s (Verordening 2065/2003) en de
uitvoeringsverordening 1321/2013.
Voorwaarden bij koud en warm roken (zie CCP 20):
◦ Voorkom uitgroei van pathogene kiemen door het langdurig onderbreken van de koude keten.
◦ Kies geschikt materiaal (rookoven).
◦ Voorkom bij koud roken (het doel is te roken zonder de visserijproducten te garen) de uitgroei
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◦

◦
◦

van pathogenen door onvoldoende te roken of te roken bij een te hoge temperatuur (> 30°C).
Ook de duurtijd van het roken en de omgevingstemperatuur zijn van belang. Bij het falen van
het koud rookprogramma wordt een technologisch onbruikbaar visserijproduct bekomen (het
visserijproduct wordt plakkerig, het vel komt los door vervloeiing van de visolie…). Zorg ervoor dat
het personeel hieromtrent opgeleid is.
Warm roken (het doel is te roken terwijl de visserijproducten gedeeltelijk of volledig
garen) moet gebeuren bij 70°C in de kern gedurende 2 minuten of een gelijkwaardig tijd/
temperatuurscombinatie. Volg de kerntemperatuur op in de visserijproducten en verifieer het tijd/
temperatuurscombinatie na elke rookbeurt.
Voorkom chemische contaminatie door een ongeschikte temperatuur bij rookproductie, een
onreine rookkamer of door het niet onderhouden van de rookgeneratoren.
Verkoop of gebruik de gerookte visserijproducten zo snel mogelijk.

Marineren/verzuren van visserijproducten

Om visserijproducten te verzuren en zo een lage pH te verkrijgen kan er een marineerproces
toegepast worden. Dit kan leiden tot een langere houdbaarheid. Bij warm marineren wordt er eerst
een verhittingsstap toegepast en daarna worden de visserijproducten afgekoeld en gemarineerd (bijv.
mosselen in zuur). Bij koud marineren worden de rauwe visserijproducten verzuurt (bijv. rolmops).
◦ Vaak wordt een pH van max. 4,2 als doel gesteld bij het marineren.
◦ Gebruik een receptuur voor het marineren conform de noden van de visserijproducten en vermijd
zo een te lage concentratie van de marinade waardoor uitgroei van pathogenen mogelijk is.
Bij een niet-zure marinade (bijv. olie-marinade) wordt de processtap enkel toegepast vanuit sensorisch
standpunt.
◦ Respecteer de koudeketen (zie CCP 16) en de korte houdbaarheid.

Koken van schaal- en weekdieren

◦

◦
◦
◦

Na het koken, moet het afkoelen snel gebeuren (zie CCP 7) (tot een temperatuur welke die van
smeltend ijs benadert met een maximum van 4°C) en, indien nodig, moeten de visserijproducten
onmiddellijk worden ingevroren (zie CCP 3).
Het gebruikte water voor afkoeling moet drinkbaar zijn.
Verwijder schalen en schelpen op zodanige wijze, dat besmetting van de visserijproducten wordt
voorkomen.
Indien het verwijderen van de hierboven schalen en schelpen met de hand gebeurt, dan moeten
de handen zeer zorgvuldig gewassen worden.
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Bereide schotels op basis van visserijproducten

Bij de bereiding van gerechten op basis van visserijproducten (warm of koud) wordt er vaak gebruikt
gemaakt van andere ingrediënten zoals groenten, sausen… Consumptie van deze bereide gerechten
kan warm of koud gebeuren. Voorbeelden zijn vissoep, quiches, garnalencocktail…
◦ Zorg voor ingrediënten die bijv. in het geval van groenten goed gewassen en geschild zijn.
Respecteer de houdbaarheidsdatum van de gebruikte ingrediënten.
◦ Gebruik bij koude schotels kleine werkvoorraden om stijging van de temperatuur te voorkomen
(streef naar een temperatuur welke die van smeltend ijs benadert met een maximum van 4°C) (zie
CCP 16) en werk onafgebroken.
◦ De koude/rauwe ingrediënten bepalen de houdbaarheid van het bereidingsproduct.
◦ Verhit de warme bereide schotels tot een kerntemperatuur van ≥ 60°C gedurende voldoende lange
tijd (zie CCP 4) (min. een equivalent van een tijd/temperatuurscombinatie van 2 minuten bij 70°C,
behalve voor visfilets). Voor visfilets, waarbij de contaminatie oppervlakkig is, kan een lagere tijd/
temperatuurscombinatie worden toegepast.
Indien de visserijproducten bestemd zijn voor rauwe consumptie (bijv. sushi) dienen alle
microbiologische gevaren kritischer geëvalueerd te worden. In dit geval dient er gestart te
worden van een zeer goede kwaliteit aan grondstoffen, zeer hygiënisch gewerkt te worden, een
grondige risicobeheersing met betrekking tot parasieten uitgevoerd te worden en, indien nodig,
de visserijproducten vóór gebruik ingevroren te worden (cfr. “Voorschriften met betrekking tot
parasieten”), en een korte houdbaarheid toegekend te worden.
◦ Gebruik zeer verse visserijproducten die rauw geconsumeerd kunnen worden en voorgaand bij
ontvangst steeds op de juiste temperatuur bewaard werden (zie CCP 3).
◦ Zorg voor een gereinigde omgeving, materiaal en een onberispelijke persoonlijke hygiëne.
Aangezien het bereiden van sushi met de hand wordt uitgevoerd, is het van groot belang dat de
handen voor en tijdens de bereiding regelmatig gewassen worden of de handschoenen regelmatig
vervangen worden.
◦ Voor wat betreft de verzuring, de bewaarduur en -temperatuur voor de bereiding van sushi (sushi
en aangezuurde rijst), zie bijlage 1 en 3 behorende bij de omzendbrief ‘Bewaartemperatuur en
-duur van levensmiddelen in de detailhandel’: www.favv.be > Professionelen > Levensmiddelen >
Omzendbrieven.
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Bewaring van visserijproducten op ijs in de koeltoonbanken
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦

◦
◦

Zorg dat er ijsschilfers beschikbaar zijn.
Let erop dat al het ijs dat in contact komt met levensmiddelen altijd van drinkwaterkwaliteit is.
Koop het ijs aan of maak het ijs aan met drinkbaar water in een ijsmachine die daar speciaal voor
ontworpen is. Let erop dat de installatie schoon en schimmelvrij is.
Het ijs wordt opgeslagen in een propere kunststof- of inoxbak of in éénmalig te gebruiken plastic
zakken.
Zorg dat er een ijsschep beschikbaar is.
Ijs dat in contact is geweest met visserijproducten mag niet hergebruikt worden.
Wanneer verse of gefileerde visserijproducten in de toonbank op een bedje van ijs worden
gelegd, tracht dan om de visserijproducten zo weinig mogelijk op elkaar te stapelen (om een
kerntemperatuur welke die van smeltend ijs benadert met een maximum van 4°C voor elk
afzonderlijk visserijproduct te garanderen) (zie CCP 3).
Vermijd rechtstreeks contact tussen de verse visserijproducten, de gerookte of gebakken
visserijproducten en de garnalen, salades en andere traiteurproducten.
Indien de levensmiddelen in dezelfde toonbank worden uitgestald moeten aangepaste
scheidingswanden in de toonbank worden geplaatst zodat contact tussen de verschillende
levensmiddelen of overloop van vloeistoffen onmogelijk is.
Plaats een thermometer die duidelijk zichtbaar is in de toonbank en controleer regelmatig de
temperatuur. Vermijd dat de visserijproducten te lang aanwezig zijn in de toonbank (zie PVA 7).
Levende visserijproducten worden niet op ijs gehouden, maar onder omstandigheden die
aangepast zijn aan hun overleving.

Bewaring van levende visserijproducten in de vistank
◦
◦
◦

◦
◦
◦
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De vistank en de pompen moeten zodanig geconstrueerd worden dat ze gemakkelijk kunnen
worden onderhouden.
Reinig de vistank regelmatig.
Zorg ervoor dat de kwaliteit van het water waarin levende visserijproducten (zoals kreeften,
krabben, paling…) worden opgeslagen zodanig gekozen is dat er een maximale overlevingsduur
van de visserijproducten wordt bekomen en er geen besmetting of verontreiniging van de
visserijproducten wordt veroorzaakt. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van drinkwater of
schoon zeewater. De kwaliteit kan ondermeer het zuurstofgehalte, pH en zoutgehalte bevatten.
Zorg ervoor dat dode visserijproducten zo snel mogelijk uit de vistank verwijderd worden.
Zorg ervoor dat de levende visserijproducten opgeslagen worden bij een geschikte temperatuur,
zodat de voedselveiligheid en de houdbaarheid niet aangetast worden (zie CCP 3).
Levende tweekleppige weekdieren mogen niet opnieuw in water worden ondergedompeld of met
water worden besproeid bij detailhandelaars.
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Specifieke etikettering

Visserijproducten
Volgende producten,
◦ levende vis,
◦ verse of gekoelde vis,
◦ bevroren vis,
◦ visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt) die vers, gekoeld of bevroren zijn,
◦ gedroogde, gezouten of gepekelde vis,
◦ gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt,
◦ meel, poeder en pellets van vis geschikt voor menselijke consumptie,
◦ schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd,
gezouten of gepekeld,
◦ schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd,
gezouten of gepekeld,
◦ meel, poeder en pellets van schaaldieren geschikt voor menselijke consumptie
◦ weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd,
gezouten of gepekeld,
◦ ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren,
gedroogd, gezouten of gepekeld,
◦ meel, poeder en pellets van ongewervelde waterdieren andere dan schaaldieren geschikt voor
menselijke consumptie,
◦ zeewier en andere algen
mogen slechts voor verkoop worden aangeboden mits door middel van een adequate affichering of
etikettering de volgende gegevens worden medegedeeld:
◦ de handelsbenaming en de wetenschappelijke naam van de soort;
◦ de productiemethode, met name de volgende woorden: “… gevangen …” of “… in zoet water
gevangen …” of “… gekweekt …”;
◦ het gebied (geografisch) waar het product is gevangen of gekweekt en de in de wildvangst
gebruikte categorie vistuig (bijv. ringnetten en kruisnetten);
◦ de datum van minimale houdbaarheid of uiterste consumptiedatum;
◦ of het product ontdooid is, behalve voor in het eindproduct aanwezige ingrediënten,
levensmiddelen waarvoor invriezen een technisch noodzakelijke stap is in het productieproces,
visserij- en aquacultuurproducten die om redenen van gezondheidsbescherming voorafgaand zijn
bevroren en visserij- en aquacultuurproducten die zijn ontdooid vóór het roken, zouten, koken,
pekelen, drogen of een combinatie van die bewerkingen.
Voor niet-voorverpakte visserij- en aquacultuurproducten kunnen de verplichte gegevens voor verkoop
in de detailhandel worden verstrekt door middel van commerciële voorlichtingsmiddelen, zoals borden
of posters.
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Indien het gaat om een gemengd product dat bestaat uit dezelfde soorten maar verkregen met
verschillende productiemethoden, dan moeten de verschillende methodes vermeld worden. Indien
het een gemengd product is dat bestaat uit dezelfde soorten maar afkomstig uit verschillende
vangstgebieden of visteeltlanden, dan volstaat het om het gebied te vermelden van de soort die qua
hoeveelheid het meest representatief is (vergezeld met de vermelding dat de producten ook uit andere
gebieden afkomstig zijn).
OPGELET, vis en producten op basis van vis worden beschouwd als belangrijke producten die allergieën
en intoleranties kunnen veroorzaken (Bijlage II van Vo. 1169/2011). Vermeld deze producten dus zeker
op het etiket van bijv. samengestelde gerechten.

Levende tweekleppige weekdieren

◦

◦

Behalve het identificatiemerk moet de etikettering van levende tweekleppige weekdieren, geleverd
aan detailhandels, ook nog volgende gegevens bevatten:
a) de soort tweekleppige weekdieren (handelsnaam en wetenschappelijke naam), en
b) de datum van onmiddellijke verpakking, met vermelding van ten minste de dag en de 		
maand (tenzij dit kan vervangen worden door “Deze dieren moeten bij verkoop levend zijn”).
Bewaar het etiket van de verpakking van levende tweekleppige weekdieren die niet in individuele
consumentenverpakking zijn verpakt gedurende ten minste 60 dagen na openen.

Onmiddellijke verpakking van visserijproducten (zie PVA 6)
◦
◦
◦
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De recipiënten waarin verse visserijproducten onder ijs worden bewaard, moeten waterbestendig
zijn en zodanig geconstrueerd zijn dat het dooivocht niet in contact met de visserijproducten blijft.
Plaats oesters met de holle kant naar beneden in de onmiddellijke verpakking.
Hou individuele consumentenverpakkingen van levende tweekleppige weekdieren die in het
verzendingscentrum werden gesloten en verzonden te allen tijde gesloten tot op het moment dat
zij voor verkoop aan de eindverbruiker worden gepresenteerd.
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3. Processtroomdiagrammen				
Bron: geïnspireerd op Ricci et al. (2017) EFSA Journal 15(3): 4697

Klaarmaken en verkoop van verse visserijproducten

CCP 1

Ontvangst van
visserijproducten
PVA 1

Water

CCP 3

Ijs maken

Opslag op ijs

CCP 3

Koeling

Mechanisch
scheiden van
visserijproducten

PVA 7

PVA 23

Sorteren, reinigen
van schelpdieren,
zeevruchten en
weekdieren

CCP 23

Verpakken en
etiketteren
PVA 6

PVA 7

PVA 7

CCP 16

CCP 16

Verwijderen van
ingewanden, fileren
en versnijden van
verse vis

Geen koeling

Invriezen

PVA 7

CCP 16

CCP 3

Ontdooien

CCP 3

Opslag/
toonbank
PVA 7

CCP 3

Opslag en
verkoop

Verpakken en
verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van verhitte visserijproducten en gekookte schaal- en weekdieren

CCP 1

Ontvangst van
visserijproducten
PVA 1

Water

CCP 3

Ijs maken

CCP 3

Opslag op ijs

Koeling

PVA 7

CCP 16

Mechanisch
scheiden van
visserijproducten

PVA 23

Geen koeling

Invriezen
PVA 7

PVA 7

PVA 7

CCP 16

CCP 16

Verwijderen van
ingewanden, fileren
en versnijden van
verse vis

CCP 3

Sorteren, reinigen
van schelpdieren,
zeevruchten en
weekdieren

Ontdooien

CCP 4
CCP 5

Verhitten

CCP 7

Afkoelen

CCP 23

Verpakken en
etiketteren
PVA 6

CCP 3

Opslag/
toonbank
PVA 7

CCP 3

Opslag en
verkoop
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Verpakken en
verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van gezouten en/of gedroogde en/of gerookte visserijproducten

CCP 1

CCP 1

Ontvangst
van andere
ingrediënten

Ontvangst van
visserijproducten

PVA 1
PVA 3

Water

PVA 1

CCP 3

Opslag

CCP 3

Ijs maken

CCP 3

Opslag op ijs

PVA 7

Koeling

PVA 7

CCP 16

Mechanisch
scheiden van
visserijproducten

PVA 23

Geen koeling

Invriezen
PVA 7

PVA 7

PVA 7

CCP 16

CCP 16

Verwijderen van
ingewanden, fileren
en versnijden van
verse vis

CCP 3

Sorteren, reinigen
van schelpdieren,
zeevruchten en
weekdieren

Ontdooien

CCP 3

Voorbereiding

CCP 18

Zouten

CCP 20

Drogen/roken

CCP 23

Verpakken en
etiketteren
PVA 6

CCP 3

Opslag/
toonbank
PVA 7

CCP 3

Opslag en
verkoop

Verpakken en
verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van gemarineerde visserijproducten afkomstig van rauwe of gekookte
visserijproducten

CCP 1

CCP 1

Ontvangst
van andere
ingrediënten

Ontvangst van
visserijproducten

PVA 1

PVA 1

Water

CCP 3

Opslag
PVA 7

CCP 3

Ijs maken

Opslag op ijs
PVA 7

CCP 3

CCP 3

Koeling

Geen koeling

Invriezen
PVA 7

PVA 7

PVA 7

CCP 3

Voorbereiding

CCP 16

Mechanisch
scheiden van
visserijproducten

CCP 16

Verwijderen van
ingewanden, fileren
en versnijden van
verse vis

PVA 23

CCP 16

Sorteren, reinigen
van schelpdieren,
zeevruchten en
weekdieren

Ontdooien

CCP 4

Verhitten
CCP 16
CCP 7

Afkoelen

Marineren
PVA 5
PVA 23

CCP 16

Marineren
PVA 5
PVA 23

CCP 23

Verpakken en
etiketteren
PVA 6

Opslag/
toonbank

CCP 3

PVA 7

CCP 3

Opslag en
verkoop

Verpakken en
verkoop
PVA 7
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Productie en verkoop van bereide schotels op basis van visserijproducten

CCP 1

CCP 1

Ontvangst
van andere
ingrediënten

Ontvangst van
visserijproducten

PVA 1

PVA 1

Water

CCP 3

Opslag

CCP 3

Ijs maken

Opslag op ijs

PVA 7

PVA 7

CCP 3

CCP 3

Koeling

Geen koeling

Invriezen
PVA 7

PVA 7

PVA 7

CCP 3

Voorbereiding

CCP 16

Mechanisch
scheiden van
visserijproducten

CCP 16

Verwijderen van
ingewanden, fileren
en versnijden van
verse vis

PVA 23

CCP 16

Sorteren, reinigen
van schelpdieren,
zeevruchten en
weekdieren

Ontdooien

CCP 16

Malen/mengen/
samenstellen

PVA 5
PVA 23

CCP 4

Verhitten

CCP 16

Malen/mengen/
samenstellen
PVA 5
PVA 23

CCP 7

Afkoelen

CCP 23

Verpakken en
etiketteren
PVA 6

Opslag/
toonbank

CCP 3

PVA 7

CCP 3

Verpakken en
verkoop

Opslag en
verkoop
PVA 7
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x M (incl. vorming
van histamine in
vissoorten rijk aan
histidine): te hoge
temperatuur

Ontvangst
grondstoffen
(bijv. verse
visserijproducten,
schelpdieren,
weekdieren,
zeevruchten,
bevroren
visserijproducten)
Diepvriesproducten:
t° max. -18°C; een korte
opwaartse schommeling tot
-15°C is toegelaten

Kerntemperatuur voorgeschreven
door de fabrikant en vermeld op
het etiket

Maximale t° gedefinieerd in Tabel
1 van het praktijkhandboek.

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

De visserijproducten sneller op een aangepaste
plaats en temperatuur opslaan

Controle van de efficiëntie van de voorgestelde
acties van de leverancier, door bijv.
verhoogde ingangscontrole bij 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 visserijproducten weigeren bij de levering

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)

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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x M (incl. vorming
van histamine in
vissoorten rijk aan
histidine): te hoge
temperatuur

x M: te hoge
temperatuur

Temperatuur
gekoelde
levensmiddelen
(koelruimte,
koelmeubels)

Temperatuur
diepgevroren
levensmiddelen
(diepvries)

Hele in pekel ingevroren
visserijproducten die voor de
vervaardiging van conserven
bestemd zijn, mogen worden
bewaard bij een temperatuur
van max. -9°C.

Een korte opwaartse
schommeling tot -15°C
is toegelaten in de
winkelmeubelen

t° max. -18°C

Norm:

Visserijproducten die
microbiologisch stabiel zijn bij
kamertemperatuur,
dienen niet gekoeld bewaard te
worden (bijv. gedroogde
visserijproducten)

Kerntemperatuur
voorgeschreven door de
fabrikant en vermeld op het
etiket

Maximale t° gedefinieerd
in Tabel 1 van het
praktijkhandboek

Normen:

Normen en kritische
grenswaarden

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

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

Bewakingsmethode en
frequentie

Bijkomende opleiding van het personeel in verband met
de maatregelen van bewaking

In geval van defect een koeltechnicus verwittigen

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

De afwijkingen registreren

De betrokken visserijproducten identificeren en
afzonderen

Bijkomende opleiding van het personeel in verband met
de maatregelen van bewaking

In geval van defect een koeltechnicus verwittigen

Verdeling van maaltijden en koude bediening:
•
visserijproducten waarvan de temperatuur te hoog
is, moeten worden verwijderd
•
betere beheersing van de temperatuur voor de
bediening van de visserijproducten
•
de visserijproducten korter voor de start van de
bediening klaarzetten

Opslag: de visserijproducten verwerken om het risico te
elimineren (transformatie door verhitten op min. 60°C
gedurende voldoende lange tijd) of op een gepaste
manier vernietigen

De afwijkingen registreren

De betrokken visserijproducten identificeren en
afzonderen

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

+: Besmetting/ x: Vermenigvuldiging/ C: Chemisch gevaar/ F: Fysisch gevaar/ M: Microbiologisch gevaar
* Men kan van deze tijd afwijken indien in een gevarenanalyse aangetoond wordt dat er geen risico is voor de consument.

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

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

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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x M: te lage
temperatuur

Temperatuur warme
visserijproducten

Norm levensmiddelen:
kerntemperatuur min. 60°C
gedurende voldoende lange tijd

Normen en kritische
grenswaarden

Steekproefsgewijze
controle van de
kerntemperatuur van de
visserijproducten.

Controleer minstens
jaarlijks en na elk
technisch onderhoud
de goede werking van
de toestellen (bijv.
via een controle van
de naald of de tijd/
temperatuurprogramma’s)

Dagelijkse controle van
de temperatuur van de
warme visserijproducten

Bewakingsmethode
en frequentie

Bijkomende opleiding van het personeel in verband
met de maatregelen van bewaking

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

De visserijproducten met een te lage
kerntemperatuur opnieuw verhitten. Deze
visserijproducten in geen geval voor bewaring
opslaan

De afwijkingen registreren

De betrokken visserijproducten identificeren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/
risico

Beschrijving

CCP 4 – Temperatuur warme levensmiddelen tijdens bereiding, heropwarming, bewaring, verdeling van maaltijden en bediening
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+ C: te hoge
temperatuur

Kwaliteit en
temperatuur van
de frituurolie of het
frituurvet

Max. polaire fractie 25%

Respecteren van de
vooropgestelde frequentie van
het verversen van de frituurolie of
het frituurvet

Temperatuur van de frituurolie of
het frituurvet:
- frieten en andere producten op
basis van rauwe aardappelen:
wettelijk max. 175°C
- andere levensmiddelen:
wettelijk max. 180°C

Normen en kritische
grenswaarden

Opvolging van de
vooropgestelde frequentie
van het verversen van de
frituurolie of het frituurvet

Regelmatige controle
(minstens 2 maal per jaar)
van de goede werking
van de thermostaat
met behulp van een
gecontroleerde -bij
voorkeur digitalethermometer

Controle van de
temperatuur en de
kwaliteit van de frituurolie
of het frituurvet bij elk
gebruik indien de friteuse
niet dagelijks gebruikt
wordt

Dagelijkse controle van
de temperatuur (display
thermostaat) en de
kwaliteit van de frituurolie
of het frituurvet

Bewakingsmethode
en frequentie

Bijkomende opleiding van het personeel in verband
met de maatregelen van bewaking

In geval van een defect aan de friteuse: laten
repareren door een technicus. Na de herstelling
dient de friteuse gereinigd te worden vooraleer ze
opnieuw gebruikt kan worden

Indien de friteuse niet defect is:
• de temperatuur bijregelen en indien een
dergelijke test beschikbaar de olie/vet testen met
een sneltest. Als een te hoog gehalte aan polaire
stoffen vastgesteld wordt (TPF (totale polaire
fractie) > 25%), of een te hoog gehalte aan
vetzuren, moet de olie/vet ververst worden.
• de olie/vet verversen
• de visserijproducten die gebakken werden in
slechte olie/vet verwijderen

De afwijkingen registreren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

+ C: te lange
periode tussen
het verversen
van de olie of
het vet

Gevaar/
risico

Beschrijving

CCP 5 – Temperatuur en kwaliteit van het frituurvet of de frituurolie

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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Na 24 uur: maximale t°
gedefinieerd in Tabel 1 van het
praktijkhandboek

x M: te hoge
temperatuur

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

Bewerkingsmethode en
frequentie

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

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

x M: te trage
afkoeling

Temperatuur en
tijd tijdens het
afkoelen van warme
levensmiddelen die
gekoeld bewaard
moeten worden
x M: te trage
afkoeling

Normen en kritische
grenswaarden

Gevaar/ risico

Beschrijving

Bijkomende opleiding van het personeel
in verband met de toepassing van de
juiste productiemethodes

De houdbaarheid van de
visserijproducten verkorten (bijv. de
betrokken visserijproducten sneller
gebruiken)

Een snelkoeler installeren

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

De afwijkingen registreren

De betrokken visserijproducten
identificeren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

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

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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x M (incl.
vorming van
histamine in
vissoorten rijk
aan histidine):
te hoge
temperatuur

Gekoelde productie
van verse, bewerkte
of verwerkte
visserijproducten

Temperatuur: zie Tabel 1 in het
praktijkhandboek

Normen en kritische
grenswaarden
Steekproefsgewijze
controle
van de temperatuur bij
elke verwerking

Bewerkingsmethode
en frequentie

van de juiste productiemethodes

Bijkomende opleiding van het
personeel in verband met de toepassing

De afwijkingen registreren

Indien mogelijk, zo snel mogelijk
afkoelen of aanwenden voor verhitte
visserijproducten. Als dit niet mogelijk is
dan moeten de visserijproducten vernietigd
worden

De betrokken visserijproducten identificeren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/
risico

Beschrijving

CCP 16 – Gekoelde productie van verse, bewerkte of verwerkte visserijproducten

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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+ M: gebruik
van niet verse
pekel

Pekelen van
visserijproducten

Producttemperatuur: Maximale
t° gedefinieerd in Tabel 1 van het
praktijkhandboek

Geen schuim- en slijmvorming

Geen kleur-, geur- en
smaakafwijkingen

Pekelsterkte:
Sterkte aangepast zodat de
visserijproducten de gewenste
aw-waarde krijgen/ het minimaal
% gewichtsverlies bereiken

Normen en kritische
grenswaarden

Controle van de pH indien
de pekel gerecycleerd
(meermaals gebruikt)
wordt

Controle van de
temperatuur bij elke
productie

Organoleptische controle
van de pekel bij elke
productie

Controle van de
pekelsterkte met een
pekelweger bij elke
productie

Bewerkingsmethode
en frequentie

Bijkomende opleiding van het personeel in
verband met de toepassing van de juiste
productiemethodes

In geval van niet verse pekel: pekel koken of
verversen

In geval van onvoldoende pekelsterkte: zout
toevoegen

De afwijkingen registreren

De betrokken visserijproducten identificeren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

x M: te hoge
temperatuur

x M:
onvoldoende
pekelsterkte

Gevaar/
risico

Beschrijving

CCP 18 – Pekelen van visserijproducten

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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x M: te hoge
temperatuur

Roken en/of drogen
en narijpen

Visserijproducten:
Drogen bij 15°C-30°C
Warm roken bij 70°C gedurende 2
minuten of een gelijkwaardig tijd/
temperatuurscombinatie
Koud roken bij < 30°C gedurende
voldoende lange tijd (zie ‘Roken
van visserijproducten’)

Normen en kritische
grenswaarden

Bijkomende opleiding van het personeel
in verband met de toepassing van de juiste
productiemethodes

Zorg voor voldoende
ventilatie om vocht in de
droogruimte af te voeren
Controle van de
wateractiviteit
onder specifieke
omstandigheden (tijdens
de validatiefase van het
proces, bij wijzigingen aan
proces, bij controle van de
efficiëntie van de HACCP
aanpak)

De afwijkingen registreren

De betrokken visserijproducten identificeren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Controle van de
temperatuur bij elke
productie

Bewerkingsmethode
en frequentie

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

x M: te hoge
luchtvochtigheid

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 20 – Roken en/of drogen van visserijproducten

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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x M: te hoge
luchtvochtigheid

Vacuüm verpakken
of verpakken onder
gewijzigde atmosfeer
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Controle van de
gassamenstelling bij
onmiddellijke verpakking
onder gewijzigde
atmosfeer:
• op basis van het interne
controlemechanisme van
de machine; of
• manuele controle
(minstens bij aanvang
en bij afronden van
een productielot en bij
elke wijziging van de
gassamenstelling)

In geval van verpakken
onder gewijzigde atmosfeer:
bedrijfsspecifieke norm
vastgelegd per product(groep) en
per verpakkingstype
In geval van verpakken onder
zuurstofarme atmosfeer:
max. 0,5% restzuurstof, max.
3% absolute afwijking van
CO2-concentratie (gemeten
onmiddellijk na het verpakken)

Betrokken visserijproducten herverpakken of
vernietigen

Visuele controle van
het vacuüm bij elke
onmiddellijke verpakking
(sluit de onmiddellijke
verpakking voldoende
aan?) bij elke productie

In geval van vacuüm verpakken:
• onderdruk aan binnenkant
onmiddellijke verpakking
voldoende laag
• onmiddellijke verpakking
zichtbaar vacuüm getrokken

Bijkomende opleiding van het personeel
in verband met de toepassing van de juiste
productiemethodes

Oorzaak van het probleem nagaan en vermijden
dat het zich kan herhalen:
• toestel beter afstellen
• de werking van de gebruikte toestellen
controleren en indien nodig (laten) herstellen

Betrokken visserijproducten herverpakken of
vernietigen

De afwijkingen registreren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Bewerkingsmethode
en frequentie

Normen en kritische
grenswaarden

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

x M: te lage
CO2-concentratie

Gevaar/ risico

Beschrijving

CCP 23 – Vacuüm verpakken of verpakken onder gewijzigde atmosfeer

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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+ CFM: beschadigde
onmiddellijke verpakking

Ontvangst

De aanwezigheid van de
nodige gezondheidsmerken
of identificatiemerken
op de visserijproducten,
de etikettering van
visserijproducten en de
begeleidende documenten

Bepalen van een
houdbaarheidsdatum
bij niet-voorverpakte
visserijproducten

Voorverpakte
visserijproducten bestemd
voor de consument die hun
houdbaarheidsdatum niet
overschreden hebben

Verse visserijproducten

Geen vreemde voorwerpen
aanwezig

Onmiddellijke verpakking
proper en niet
Beschadigd

Normen en kritische
grenswaarden

Steekproefsgewijze controle
van de houdbaarheidsdata
van de visserijproducten bij
ontvangst

Steekproefsgewijze controle
van de versheid van de
visserijproducten bij
ontvangst

De visserijproducten weigeren bij de
levering

Steekproefsgewijze visuele
controle van de
onmiddellijke verpakking bij
ontvangst

Controle van de efficiëntie van de
voorgestelde acties van de leverancier,
door bijv. verhoogde ingangscontrole bij
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

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:

x M: overschrijding
houdbaarheid

+ M: kruisbesmetting

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 1 – Ontvangst

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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x M: onvoldoende
waterverlies in latere
stappen door te
hoge pH of te veel
vasthouden van het
vocht

Grondstofkeuze voor
productie van gezouten
visserijproducten

Enkel gebruik van verse
visserijproducten

Normen en kritische
grenswaarden

pH-meten of via sensorische
kenmerken

Visuele controle (indien de
operator hiertoe in staat is
door voldoende ervaring)

Bewakingsmethode en
frequentie

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

PVA 3 – Grondstofkeuze voor productie van gezouten visserijproducten

Visserijproducten gebruiken voor andere
toepassingen

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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+ C: kruisbesmetting
allergenen

Besmetting van
grondstoffen met
allergenen tijdens opslag
en productie
Afwezigheid van
allergenen die geen
ingrediënt zijn

Normen en kritische
grenswaarden
Continue aandacht voor
mogelijke kruisbesmetting
van allergenen tijdens opslag
en productie

Bewakingsmethode en
frequentie

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

Betekenis van de gebruikte symbolen:

Gevaar/ risico

Beschrijving

Procedures in verband met de
reiniging van het werkmateriaal
herzien
Productvolgorde herzien zodat
besmetting door achterblijvende
allergenen vermeden wordt
…
Bijkomende opleiding van het personeel
in verband met de werkinstructies
(afwegen, productvolgorde… ) en de
procedure voor reiniging

•

•

•

Kruisbesmetting vermijden door:

Indien een kruisbesmetting niet te
vermijden valt, mogelijks besmette
visserijproducten identificeren en de
consument hierover informeren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

PVA 5 – Besmetting van grondstoffen met allergenen tijdens opslag en productie

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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x M: gebrek aan/foutieve
houdbaarheidsdatum of
bewaarcondities

Onmiddellijke
verpakking en
etikettering van
(eigen) voorverpakte
visserijproducten
voor verkoop
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Voldoende afgesloten
onmiddellijke verpakking

Onbeschadigde, geschikte
en intacte onmiddellijke
verpakking

Correcte vermeldingen

Normen en kritische
grenswaarden

Controleren van het
verpakkingsmateriaal bij de
ontvangst ervan

Visuele controle van de
visserijproducten bij
verkoop

Indien nodig,
houdbaarheidsstudies
uitvoeren

Continue aandacht voor de
etikettering

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
onmiddellijke verpakking

Gevaar/ risico

Beschrijving

Bijkomende opleiding van het personeel
in verband met de toepassing van de juiste
productiemethodes

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

Visserijproducten met een verkeerde
etikettering verwijderen en opnieuw
etiketteren

Visserijproducten met een beschadigde
onmiddellijke verpakking verwijderen als
afval

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

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

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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x M: overschrijding
houdbaarheid

Overschrijden
houdbaarheid van
bederfelijke
visserijproducten
Voorbeelden van maximale
tijdsduur van gekoelde
visserijproducten in toonbank/
verkoop:
• geopende onmiddellijke
verpakkingen: 2 dagen bij
max. 7°C* of 3 dagen bij een
temperatuur welke die van
smeltend ijs benadert met een
maximum van 4°C
• verhitte visserijproducten: 2
dagen bij max. 7°C of 3 dagen bij
een temperatuur welke die van
smeltend ijs benadert met een
maximum van 4°C
• bereidingen op basis van
visserijproducten met rauwe
visserijproducten: 1 dag bij max.
7°C

Visserijproducten die hun
houdbaarheidsdatum niet
overschreden hebben

Normen en kritische
grenswaarden
Visserijproducten waarvan de
houdbaarheidsdatum overschreden
is, verwijderen als afval

Dagelijkse controle van de
houdbaarheiddata van de
visserijproducten

inbegrepen)

*: Opgelet, verse visserijproducten moeten bewaard worden bij een temperatuur welke die van smeltend ijs benadert met een max. van + 4°C (temperatuurschommelingen

Bijkomende opleiding van het
personeel in verband met de
maatregelen van bewaking

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

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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+ F: contaminatie

Fysische contaminatie
tijdens het be- en
verwerken van
visserijproducten

Afwezigheid ijzervijlsel van
messen en platen bestaande
uit metaal afkomstig van
apparatuur

Normen en kritische
grenswaarden

Visuele controle op het intact
zijn van de gebruikte messen
en snijmachines

Continue aandacht voor
mogelijke contaminatie 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 uitbenen en malen van vlees

Bijkomende opleiding van het personeel
in verband met de toepassing van de
juiste productiemethodes

Messen en metalen onderdelen van
machines controleren op slijtage

Fysische contaminanten verwijderen op
hygiënische wijze en visserijproducten
niet vernietigen indien ze na verwijderen
als veilig kan worden beschouwd

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

Betrokken visserijproducten identificeren

Corrigerende maatregelen en
correctieve acties

Verse, bewerkte en verwerkte visserijproducten
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