
En er zijn meer voordelen.  

Sinds ik met de spullen van Testo werk, 

weet ik precies wanneer ik het  frituurvet 

moet vervangen, bijvoor beeld.  Vroeger 

bepaalde ik op basis van de kleur 

 wanneer het vet toe was aan  vervanging. 

Maar je ogen kunnen er flink naast 

zitten, Testo meetinstrumenten niet! 

De  frituurolie in de frituur heeft direct 

invloed op tal van factoren:  verbruikte 

frituurolie beïnvloedt de smaak en 

de verteerbaarheid van gefrituurde 

 spijzen. Nu is de smaak van mijn waar 

altijd  piekfijn in orde. En ik ben erachter 

 gekomen dat ik frituurvet ook geregeld 

te snel weggooide, terwijl het nog prima 

gebruikt kon worden. Hartstikke zonde. 

Testo bepaalt nauwkeurig het tijdstip 

om de frituurolie te vervangen, en zit 

daar - anders dan ik- nooit naast. Als er 

ergens iets mis is met de temperatuur 

in mijn zaak, gaat er een klein alarm af. 

Dan wordt mij precies verteld wat er aan 

de hand is: heel handig. Ik zou  iedere 

ondernemer aanraden met Testo te gaan 

 werken! Eerder verrichtte mijn werk-

nemers alle metingen helemaal zelf. 

Sinds ik over Testo-apparatuur beschik 

hebben mijn mensen meer tijd voor waar 

het in een goede zaak om draait; mijn 

gasten. En nog veel belangrijker voor mij: 

ik weet zeker dat de kwaliteit die ik mijn 

gasten wil leveren, gewaarborgd blijft.”

Bar-Brasserie Joris: eigenaar Wouter 
Vermaat waarborgt voedselkwaliteit 

Testo toepassing 
HACCP 

 “In 2012 opende ik mijn Bar Brasserie in het centrum van IJsselstein. En, omdat ik 

graag mee ga met de tijd, schafte ik de meetapparatuur van Testo aan. Waarom 

moeilijk doen, als het makkelijk kan? Vroeger moest ik álles eigenhandig in de 

gaten houden. De temperatuur van de koeling werd dagelijks gecontroleerd. Nu 

wordt veel automatisch gemonitord en worden de handmatig metingen tot een 

minimum beperkt, en ik kan je vertellen: dat scheelt zeeën van tijd, en kopzorgen. 

Testo-apparatuur zorgt ervoor dat mijn opslagruimte exact de goede temperatuur 

heeft. Ook een prettige gedachte: als de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 

(NVWA) langskomt, maak ik mij weinig zorgen. Want zij gebruiken, net als ik, Testo 

apparatuur!

QUOTE: “Ik zou iedere onder-
nemer aanraden met Testo te 
gaan werken: ik hou meer tijd 
over voor mijn gasten” 

Wouter Vermaat, eigenaar van Bar-Brasserie Joris in IJsselstein: 
„Door Testo weet ik zeker dat de voedselkwaliteit die ik mijn gasten 
wil leveren gewaarborgd blijft.“   



Met Testo wordt alles automatisch 

 geregeld, en kan de kok, of horeca- 

eigenaar, zich volledig concentreren 

op alle andere taken, die de aandacht 

vragen. Als marktleider op het gebied 

van meettechniek heeft Testo een breed 

assortiment aan instrumenten voor de 

levensmiddelensector, die voldoen aan 

de HACCP-standaarden. De aanschaf van 

een automatisch monitoringsysteem loont 

- onder meer-  de moeite omdat er wordt 

bespaard op personeelskosten. 

Werkt een horecaondernemer met  Tes to 

meetapparatuur, dan is het een fluitje 

van een cent om de HACCP-richtlijnen 

te hanteren. De temperatuur van de  

 koeling wordt niet meer eenmaal daags 

hand matig gemeten bijvoorbeeld, maar 

kan volledig automatisch bijgehouden 

worden, en als eigenaar heb je altijd en 

overal inzicht in het temperatuurverloop. 

Te hoge, maar ook te lage temperaturen 

bederven of beschadigen de  producten 

en zorgen voor een onnodig hoge 

 energierekening. Als er wat mis is met 

de temperatuur, krijgt het personeel, of 

de eindverantwoordelijke, hiervan di-

rect  bericht. Bestaan er toch nog twijfels 

over de kwaliteit van het voedsel? Geen 

p robleem; de apparatuur van Testo meet 

binnen een paar seconden of voedsel in 

orde is. En dat niet alleen! Testoapparatuur 

kan ook helpen bij het koken. Dat heerlijke 

stuk vlees wordt met Testo meters nooit 

well done, terwijl het medium rare moest 

zijn. Met Testo wordt voedsel serveren 

 veiliger én efficiënter. 
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Testo: Veiliger én efficiënter

Lang niet bij alle restaurants is speciaal iemand in dienst die verantwoordelijk is 

voor de voedselveiligheid – anders dan bij bijvoorbeeld ziekenhuizen of grote 

bedrijfs kantines. In de praktijk betekent dit dat de chef-kok, of de eigenaar van 

de horecazaak, hoofdverantwoordelijk is voor het naleven van de zogenaamde 

‘HACCP-regels en hygiëne-standaarden’ (Hazard Analysis Critical Control Points). 

Deze regels zijn opgesteld voor het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s. 

Het is van groot belang dat deze richtlijnen zéér secuur worden nageleefd. Want 

gevaar zit in een klein hoekje. Eén van de meest voorkomende redenen van 

 voedselvergiftiging is het onjuist koelen en verwarmen van levensmiddelen. En het 

láátste dat een horeca-eigenaar wil, is dat zijn gasten ziek worden. Daarnaast is het 

zonde van de kostbare voedingswaar, want deze verdient de beste zorg. Daarom 

moet zowel tijdens de opslag, de bereiding, als tijdens het uitserveren van voe-

dingsmiddelen de temperatuur goed gecontroleerd worden. Niet voldoende geg-

aarde producten zijn bijvoorbeeld een potentieel risico voor de voedsel  veiligveid. 

Wordt er handmatig gemeten, dan kost dit niet alleen veel tijd: er kan ook van alles 

misgaan. Wie Testo-meetapparatuur gebruikt, hoeft zich nooit meer zorgen te 

maken om de voedselveiligheid. 

Met de testo frituurolietester 270 meet u direct in de hete olie. De 
meter geeft aan als het vet vervangen moet worden  
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Over Testo.

Testo toepassing frituurolietester

Testo is opgericht in 1957. Het eerste meetinstrument was 

een elektronische thermometer. 60 jaar later is Testo als 

wereldmarktleider op alle continenten vertegenwoordigd. 

Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten miljoenen 

gebruikers in een veelvoud van toepassingen. Van het 

installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde farmaceuten 

allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en support van 

Testo. De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet 

instrumenten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de 

traditionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks 

investeren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling van 

oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instrumenten 

reeds te bedienen en/of uit te lezen middels App’s op 

smartphones en tablets of worden dataloggers gekoppeld 

aan een draadloos netwerk om zo altijd en overal uitgelezen 

te kunnen worden. En Saveris Solutions gaat een stap 

verder: uw volledige kwaliteitssysteem digitaal.

Meetinstrumenten, oplossingen en de service van Testo 

geven u de mogelijkheid terug te vallen op een competente 

leverancier. Zo kan u uw aandacht leggen op uw proces. Of 

u nu een CV ketel efficiënt en veilig laat functioneren of de 

voedselveiligheid moet borgen.


