Voedselkwaliteit waarborgen
en HACCP-voorschriften
naleven in de gastronomie.

Opdat het echt goed smaakt.
Voedsel is een kwestie van vertrouwen. Gasten en klanten

Maar om meettechniek echt efficiënt en doelgericht toe te

gaan ervan uit dat de kwaliteit en veiligheid ervan in orde

passen hebben restaurateurs specifieke achtergrondkennis

zijn. Dat vormt voor restaurateurs een enorme uitdaging: ze

nodig:

moeten talloze grenswaarden en normen voor levensmiddelen (bijv. HACCP) naleven en tegelijkertijd de processen

•	Welke wettelijke grenswaarden moeten worden nageleefd?

in hun bedrijf economisch laten verlopen. Tijd en geld zijn

• Hoe kan men deze waarden efficiënt meten?

hierbij belangrijke factoren.

•	Hoe bespaart geautomatiseerde klimaatbewaking tijd en

Een doelgerichte inzet van meettechniek helpt erbij om een

• Hoe reduceren alarmfuncties risico’s?

perfecte voedselkwaliteit met inachtneming van de HAC-

•	Hoe kan bij het frituren geld worden bespaard en de

geld?

CP-voorschriften te waarborgen. Zo reduceert bijv. een

smaak worden verbeterd?

geautomatiseerde klimaatbewaking de handmatige inspanning en allerlei alarmfuncties zorgen voor meer veiligheid en

Op deze vragen geven we u een antwoord in dit document.

verminderen de risico´s.

Bijzonder handig: De checklists om uit te printen vindt u op
de laatste vier pagina´s. Veel plezier bij het lezen!

Wat is essentieel in de procesketen?

Goederenontvangst

Tijd besparen

Opslag

Bereiding

Voedseluitgifte

§

§

§

Compliance regelen

Compliance regelen

Compliance regelen

Kwaliteit waarborgen

Kwaliteit waarborgen

Kwaliteit waarborgen

$
Risico’s verminderen
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Kosten besparen

Wat wordt gemeten?
Temperatuur

Relatieve vochtigheid

De temperatuur is na de tijd de meest gemeten fysische

De relatieve vochtigheid verdient vooral bij de langduri-

grootheid. Daarbij worden verschillende thermometers ge-

ge opslag van droge producten bijzondere aandacht: bij

bruikt. Voor de professionele inzet wordt inmiddels de voor-

langere opslag van levensmiddelen in ruimtes kan na sterke

keur gegeven aan digitale thermometers. Deze instrumenten

temperatuurschommelingen vochtopname of condensatie

zijn in de dagelijkse inzet zeer nauwkeurig en robuust.

optreden. Het gevolg: schimmelvorming.

Methoden voor temperatuurmeting

Kwaliteit van frituurolie
De eigenschappen en kwaliteit van frituurolie veranderen

Steekproefmeting met draagbare meetinstrumenten:

hoofdzakelijk door inwerking van hitte en zuurstof. Zo

Dat zijn ofwel pure meetinstrumenten (d.w.z. ze geven enkel

beïnvloedt bijv. verbruikte frituurolie de smaak van gefri-

de meetwaarde aan) of geheugenthermometers. Deze slaan

tuurde spijzen negatief, en kan tot buikpijn leiden. Te vroeg

gemeten gegevens op in het interne geheugen of verstu-

vervangen, nog bruikbare frituurolie leidt echter tot onno-

ren ze via WiFi naar een groter geheugen, bijv. in de cloud.

dige kosten. Om dus economisch efficiënt te werken en

Draagbare meetinstrumenten meten de temperatuur ofwel

tevens de kwaliteit en veiligheid van de gefrituurde spijzen

contactloos via infrarood of met oppervlakte- of steekvoe-

te garanderen is een continue meting van de kwaliteit van

lers.

de olie absoluut noodzakelijk.

Continue meting:
Daarbij blijft een meetinstrument met een geheugen bij de
goederen (of in de omgeving ervan, bijv. in de koelcel). Het
meet de waarden in een regelmatig interval en slaat deze op
in een intern geheugen en/of online in de cloud.
Temperatuurmeters

Instrumenten met vast aangesloten voeler:
deze zijn handig als altijd dezelfde meettaak uitgevoerd
moet worden, bijv. de steekmeting in gekoelde levensmiddelen. Een variant die zich heeft doorgezet, is de klapthermometer waarbij de meetpunt direct op het instrument zit
en ruimtebesparend ‘weggeklapt’ kan worden.

Instrumenten met verwisselbare voelers:
deze zijn aan te raden als er sprake is van verschillende
meettaken, bijv. meten van de luchttemperatuur in een oven

Steekmeting van de temperatuur met testo 104

met een luchtvoeler of meten van de kerntemperatuur van
gekoeld vlees met een steekvoeler.

Belangrijk:
in de voedselsector moeten de instrumenten HACCP-gecertificeerd zijn. Thermometers moeten voldoen
aan de norm EN 13485. Voor dataloggers geldt de
norm EN 12830.
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Waar wordt gemeten?
B
 ij de
goederenontvangst

Meetmethoden
Bij de goederenontvangst wordt contactloze infraroodmeting heel vaak gebruikt omdat die niet-destructief is en snel-

Hier wordt de restaurateur verantwoordelijk voor de kwaliteit

le resultaten levert. Met een infrarood thermometer wordt

van de levensmiddelen. Die moet ervan op aan kunnen dat

echter alleen de oppervlakte-temperatuur gemeten. Om de

hij enkel perfecte goederen ontvangt en verwerkt. Aange-

kerntemperatuur van levensmiddelen te meten zijn steek-

zien bij verse levensmiddelen en diepvriesproducten de

metingen gebruikelijk. In beide gevallen worden de gemeten

koelketen gewaarborgd en andere bindende voorschriften

waarden handmatig op een controleformulier of digitaal op

nageleefd moeten worden, verdienen deze goederen in het

de PC genoteerd.

kader van de voedselveiligheid extra aandacht.
De goederen worden meestal bij de losplaats overgedragen.

Aanbevolen meetinstrument

Direct na aankomst van de leverancier wordt hier de tem-

De steek-infrarood-thermometer testo 104-IR

peratuur ofwel direct bij de losplaats of in de vrachtwagen

• Combinatie instrument voor infrarood- en kerntempera-

gemeten. Een uitgeprint bericht kan als bewijs dienen.

tuur-metingen
• Hoogwaardig en stabiel klapmechanisme voor de harde
praktijk

Belangrijke temperatuurgrenswaarden
					
Vers vlees (hoefdieren, groot wild)
≤ 7 °C
Vers gevogelte, haas/konijn, klein wild

≤ +4 °C

Orgaanvlees

≤ 3 °C

Gehakt (uit EU-bedrijven)
Gehakt (ter plaatse bereid en verkocht)

≤ 2 °C

Bereid vlees (uit EU-bedrijven)
Bereid vlees (ter plaatse bereid en verkocht)

≤ 4 °C

Vleesproducten, delicatessen

≤ 7 °C

Verse vis

≤ 2 °C

Gerookte vis

≤ -12 °C

Vlees, vis – diepgevroren

≤ -18 °C

Diepvriesproducten

≤ -18 °C

Consumptie-ijs

≤ -18 °C

Bakproducten met niet doorgebakken vulling
Eieren (vanaf 18e legdag)

exacte meetbereik aan en maakt foutloze metingen mogelijk
• HACCP- en EN 13485-conform

≤ 7 °C

Vlees, vis – ingevroren

Zuivelproducten aanbevolen

• Nauwkeurige 2-punts laser met 10:1-optiek geeft het

≤ 10 °C
≤ 7 °C
+5 … +8 °C

Temperatuurcontrole bij goederenontvangst met testo 104-IR
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Bij de opslag

Belangrijke temperatuurgrenswaarden
Vers vlees (hoefdieren, groot wild)

Over het algemeen moeten levensmiddelen snel worden
verbruikt om onnodig afval te vermijden en de voedselveiligheid te garanderen. Belangrijke parameters die van invloed
zijn zijn verval- en minimale houdbaarheidsdatum. Na bereiken van de vervaldatum neemt de kans op ziekteverwekkers
toe. Als de minimale houdbaarheidsdatum wordt overschreden neemt de kwaliteit van het product af.
Droge levensmiddelen

≤ 7 °C

Vers gevogelte, haas/konijn, klein wild

≤ +4 °C

Orgaanvlees

≤ 3 °C

Gehakt (uit EU-bedrijven)
Gehakt (ter plaatse bereid en verkocht)

≤ 2 °C
≤ 7 °C

Bereid vlees (uit EU-bedrijven)
Bereid vlees (ter plaatse bereid en verkocht)

≤ 4 °C
≤ 7 °C

Vleesproducten, delicatessen

≤ 7 °C

Verse vis

≤ 2 °C

Gerookte vis

≤ 7 °C

Deze moeten in stevige containers, boven de grond en in

Vlees, vis – ingevroren

≤ -12 °C

droge, koele, goed geventileerde en schone omgevingen

Vlees, vis – diepgevroren

≤ -18 °C

worden opgeslagen. Een belangrijke meetgrootheid is de

Diepvriesproducten

≤ -18 °C

vochtigheid, omdat een te hoge relatieve luchtvochtigheid

Consumptie-ijs

≤ -18 °C

de groei van schimmels bevordert en de houdbaarheid

Zuivelproducten aanbevolen

≤ 7 °C

negatief beïnvloedt.

Bakproducten met niet doorgebakken vulling

≤ 7 °C

Bederfelijke levensmiddelen

Eieren (vanaf 18e legdag)

+5 … +8 °C

Deze dienen met inachtneming van de juiste temperaturen
in een koelcel of koelkast te worden opgeslagen.

Meetmethoden
Bij de opslag van levensmiddelen is het niet voldoende om
slechts eens per dag oppervlakte- en kerntemperatuur of
relatieve vochtigheid te meten – want dit zou betekenen
dat u de overige 23 uur van de dag niet zeker weet hoe het
met de opslagomstandgheden van de levensmiddelen is
gesteld. De continue meting van temperatuur en vocht met
dataloggers of datamonitoringsystemen verdient daarom de
voorkeur boven de handmatige meting: deze bespaart tijd,
vermindert risico’s en waarborgt kwaliteit.

Controle van temperatuur en vocht bij de opslag met testo 174 H

Aanbevolen meetinstrument
Wilt u meer veiligheid en comfort?
Met automatische datamonitoring-systemen zoals testo Saveris 2 worden temperatuur- en vochtwaarden automatisch
geregistreerd. Bij afwijkingen krijgt u een
bericht per e-mail of SMS en speelt op die
manier altijd op safe.

Mini-datalogger voor temperatuur en vocht testo 174 H
•	Meetgegevensgeheugen voor 16 000 temperatuur- en
vochtwaarden
• Betrouwbare meting door langdurig stabiele vochtsensor
•	Gegevens eenvoudig versturen per USB-interface, handige
gegevensevaluatie en documentatie op de PC (Software
ComSoft Basic gratis verkrijgbaar als download)
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Bij de bereiding
Nadat de voedselkwaliteit bij de goederenontvangst gecontroleerd en in het magazijn werd bewaakt, moeten deze
standaarden vervolgens in de keuken worden gehandhaafd.

TPM-percentage		
in frituurolie 			

Indeling van de
vetveroudering

< 1 … 14 % TPM

Vers frituurvet

14 … 18 % TPM 		
Licht gebruikt
18 … 22 % TPM 		
Gebruikt, maar nog in orde

Ook hier spelen veiligheid en kwaliteit van de levensmidde-

22 … 24 % TPM 		
Veel gebruikt, vet vervangen

len een prominente rol. De belangrijkste meetgrootheid is de

> 24 % TPM

		
Verbruikt frituurvet

temperatuur.
Deze wordt zowel in het levensmiddel (kerntemperatuur) als
in de oven (omgevingstemperatuur) gemeten. Door meting
van de frituuroliekwaliteit kan men tijdens het bereiden bovendien ook op de langere termijn kosten besparen.

Aanbevolen meetinstrumenten
Steekthermometer testo 104
•	Optimaal voor levensmiddelen: HACCP-conform, gecertificeerd volgens EN 13485
• Gegomd oppervlak voor stevig houvast

Meetmethoden
Voor temperatuurmetingen in het levensmiddel worden
steekthermometers gebruikt. Daarmee kan men de kerntemperaturen van de spijzen snel, nauwkeurig en veilig meten.
Voor bijzondere meettaken – bijvoorbeeld metingen in de
oven – worden meetinstrumenten met verwisselbare voelers
toegepast.

• Robuust metalen klapmechanisme met lange meetpunt
Frituurolietester testo 270
• Ergonomisch design voor veilig werken
• Duidelijk, optisch alarm door goed zichtbaar stoplicht-display

Met een frituurolietester zoals de testo 270 kan het percentage zogenaamde ‘Total Polar Materials’ (TPM) in de olie
worden gemeten. Als de olie te oud is, dan vertoont hij een
verhoogde TPM-waarde. Gevolg hiervan is dat kwalitatief
slecht gefrituurde spijzen worden bereid. Bovendien kunnen
er dan voor de gezondheid schadelijke stoffen in zitten. Een
regelmatige meting met de testo 270 verhindert dit.
De inzet van het meetinstrument sluit bovendien uit dat frituurolie te vroeg wordt vervangen. Dat reduceert het verbruik
van frituurolie met wel 20 %, zoals het volgende, op enquê-

Meten van de frituuroliekwaliteit met testo 270

tes onder klanten gebaseerde rekenvoorbeeld laat zien.

Vis/vlees

Aardappelen

Frituururen/jaar

1500

1500

Frituurvet/jaar in kg

1125

900

Besparing in kg

225

180

Besparing in euro

418,50

334,80

Frituurvetbehoefte per friteuse in kg: 15
Frituurvetkosten per kg in euro:
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1,86

Temperatuurmeter testo 108
•	Temperatuurmeter met aangesloten
steekvoeler
•	Andere aansluitbare temperatuurvoelers (type K en T) optioneel verkrijgbaar
(bijv. voor metingen in de oven)
• Universeel inzetbaar

Bij de voedseluitgifte

Meetmethoden
Weliswaar beschikken de meeste koelmeubels en warmhouders over geïntegreerde temperatuursensoren, maar om

Nu komt het er op aan. Hoofdgerechten, sauzen, bijgerech-

echte zekerheid te hebben en de temperatuur bij de voedse-

ten of desserts werden bereid, alle temperaturen passen en

luitgifte continu te bewaken, is de inzet van een tempera-

de kwaliteit klopt. Nu worden de spijzen in koeltoonbanken,

tuur-datalogger de moeite waard.

warmhoudvitrines of op warme buffetten aan de gasten
aangeboden. Om ervoor te zorgen dat ook hier de tempe-

Aanbevolen meetinstrument

raturen kloppen, heeft men de juiste meettechniek nodig.

Mini-temperatuur-datalogger testo 174 T

Want wie eet er graag warme salade of koud vlees?

•	Meetgegevensgeheugen voor 16 000 temperatuurwaar-

Belangrijke temperatuurgrenswaarden

•	HACCP-conform en gecertificeerd volgens EN 12830

den, ca. 500 dagen levensduur van de batterij
• Evaluatie van gegevens: keuze uit drie mogelijke software
Warme spijzen om snel te serveren

≥ 65 °C

varianten, Basic software gratis verkrijgbaar als download

Koude spijzen
Delicatessen, rauwkost, koude schotels,
≤ 7 °C
niet geconserveerde salades, dressings (melk, ei), desserts
Consumptie-ijs
(kant-en-klaar verpakt)
(serveren los consumptie-ijs)

≤ -18 °C
≤ -5 °C

Bewaken van de temperaturen bij voedseluitgifte met testo 174 T
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Vlees, worst

2

Diepvries

-18

Werkelijke temp.
in °C

Bäko

Toestand waren

3

Haarwild

Leverancier

28-2-2018

Datum

4

5

Gevogelte

7 °C

Levering

Wilde konijnen

ab123

Leverbon
*1)

*2)

6

Vis

Geen klachten:

Houdbaarheidsdatum

Temperatuurcontrole inkomende goederen
*4)

Opmerking corrigerende maatregelen
(Bij afwijking: ontvangst weigeren en reclameren
bij de leverancier)

7

Gepasteuriseerde
melkproducten/
kaas

10

Eieren

Franz Müller

Handtekening leverancier (bij afwijking)

ksch

Afkorting
medewerker

*1) Bij elke levering controleren of temperatuur-grenswaarden werden nageleefd.
*2) Bij elke levering controleren of de houdbaarheidsdatum is afgelopen.
*3) Bij elke levering zintuiglijke controle (uiterlijk, schimmelvorming, smaak, verontreiniging,
consistentie, geur) van de producten en visuele controle van de verpakking.
*4) Visuele controle van voertuig van leverancier en van de chauffeur op schoon zijn, ongedierte en temperatuur.

–

, anders ontvangst weigeren en reclameren bij de leverancier

*3)

-18 °C

Diepvriezer

-18 °C

Diepkoeling

> 4 °C

Koelkast

7 °C

Koelkast

4 °C

Koelkast

-18 °C

Diepvries kist 1 *1)

-18 °C
Diepkoeling

> 4 °C
Koelkast

7 °C

Koelkast

4 °C

Koelkast

*1)

-18 °C
Diepvriezer

2

-18

Diepvrieskist/diepvriezer

Vlees, worst

Diepvries

3

Haarwild

Koelkast

4

Wilde konijnen

5

Gevogelte

Belangrijke temperatuurgrenswaarden van de koelapparaten in °C

28-2-2018

Datum

-18 °C
Diepkoeling

> 4 °C
Koelkast

7 °C
Koelkast

4 °C
Koelkast
6

Vis

-18 °C
Diepkoeling

> 4 °C
Koelkast

7 °C
Koelkast

4 °C
Koelkast

7

Droog magazijn

10

Eieren

*1)

-18 °C
Diepvriezer

Gepasteuriseerde
melkproducten/
kaas

-18 °C
Diepvriezer

*1)

*1)

4 °C
Koelkast

Maand:
7 °C
Koelkast

Checklist opslag
(levensmiddelen met koelplicht)

-18 °C

Diepvriezer

-18 °C

Diepkoeling

X

> 4 °C
Koelkast

ksch

Afkorting
medewerker

*1) Koelapparaat selecteren en aanduiding invullen.

–

Opmerking corrigerende
maatregelen (bij afwijking)

Gehaktballen

28-2-2018

82 °C

Tijd

≤ 10

3

Werkelijke temp.
in °C

Koelen binnen 60 min.

Afkoelen binnen 30 min. tot
opslagtemp.

≤ 72

Warme spijzen (rundvlees,
roastbeef)

≥ 80

≥ 72

12:45 uur

Vis, gehakt, slachtvlees,
gevogelte moet verder
gegaard worden tot boven
80 °C (min. 3 min.)

68 °C

Serveren

Vis, gehakt, slachtvlees,
gevogelte moet verder
gegaard worden tot boven
72 °C
(min. 10 min)

12:30 uur

Productie

Temperatuurgrenswaarden voedselproductie in °C

Voedsel

Datum

Temperatuurcontrole productie en serveren

Koken

Eieren

ksch

Afkorting medewerker

≤ -12

≤7

Koude spijzen: delicatessen, rauwkost, koude
vleesschotel, niet-geconserveerde salades, dressing
(melk, ei), desserts

≥ 65

Warme spijzen voor snel
serveren

Temperatuurgrenswaarden voedsel service in °C

Consumptie-ijs

–

Opmerking maatregelen (bij afwijking)

≤ 6 °C

≤ 4 °C

≤ 4 °C

≤ 2 °C,
smeltend ijs

≤ 10 °C

≤ 10 °C

≤ 10 °C

≤ 5 °C

Afzonderlijke aanbeveling

Zintuiglijk perfect

Hygiënisch perfect
& onbeschadigd

Houdbaarheidsdatum nog niet bereikt

Haarwild

Wilde konijnen

Gevogelte

Vis

Melk, gepasteuriseerd

Melkproducten

Kaas

Eieren

Groente/fruit

Toestand van
de waren

Toestand van
de verpakking

Houdbaarheidsdatum

Temperatuur

Voertuig l
everancier,
chauffeur

Tijd

Schoon, geen
ongedierte, vereiste
temperatuur nageleefd

Geen ongedierte

≤ 7 °C

Vlees/worst

Ongedierte

≤ -18 °C

Grenswaarden

Toestand waren/toestand
verpakking/ongedierte

Bij elke levering visuele en
zintuiglijke controle (uiterlijk,
schimmelvorming, smaak, verontreiniging, consistentie, geur,
ongedierte)

Levering

Bij overschrijden van grenswaarden of bij vaststellen
van optische of zintuiglijke
gebreken moet de ontvangst
van de waren geweigerd
en moeten de waren bij de
leverancier gereclameerd
worden.

Controle van de temperatuur bij
vermoeden van niet-naleving
Steekproefcontrole van de kerntemperatuur

zie onder, zintuiglijke controle

Uitvoering van de corrigerende maatregelen

Uitvoering van de risicobeheersing

Bij inkomende goederen moet het resultaat van de controle in de daarvoor
bestemde lijsten worden bijgehouden. Als aan grenswaarden is voldaan, is een
haakje voldoende. Als grenswaarden werden overschreden, moeten de waren
worden afgewezen. Dit moet door de handtekening van de leverancier worden
bevestigd.

Diepvriesproducten

Testpunten

Inkomende
goederen

Voedselproductie

Vis

Warme spijzen
(runderfilet,
roastbeef)

Gehakt moet
door en door
verhit worden

Slachtvlees (bakken en grillen)
door en door
verhit

Gevogelte
(bakken, grillen)

Voedsel

Opslag

Verlenging van
de gaarduur

Meteen serveren (max. 2 h),
daarna door en
door verhitten

Verlenging van
de gaarduur

Maatregelen

≥ 60 °C

≤ 72 °C

≥ 65 °C

≥ 65 °C

≥ 60 °C

*

2h

3h

3h

3h

Inkomende
goederen

Evt. weggooien

Meteen serveren binnen
max. 2 h,
daarna door en
door verhitten

Serveereenheid verhitten
tot ≥ 80 °C

Maatregelen

Voedsel serveren

Opslag op ijs

Bij overschrijding houdbaarheidsdatum waren
weggooien
Vacuümverpakking, voor
diepvries geschikte originele
verpakking

Bij overschrijding opslagtemperatuur waren weggooien.

Uitvoering van de corrigerende maatregelen

* Visgerechten slechts korte tijd warm houden, vanwege gevaar voor uitdrogen.

Voedsel serveren

min. 3 min
min. 10 min

≥ 80 °C
≥ 72 °C

> 3 min

min. 10 min

≥ 72 °C

≤ 72 °C

min. 3 min

min. 10 min

min. 3 min

min. 10 min

min. 3 min

≥ 80 °C

≥ 72 °C

≥ 80 °C

≥ 72 °C

≥ 80 °C

Permanente zintuiglijke controle

Temperatuur,
smeltend ijs
Voedselproductie

Permanente visuele controle

Schone, geschikte
containers

Diepgevroren producten
Visproducten

Permanente visuele controle

Houdbaarheidsdatum

Dagelijkse temperatuurcontrole

Uitvoering van de risicobeheersing

Houdbaarheidsdatum

≤ 2 °C

≤ 6 °C

Koelkasten
Koelcel vis

≤ -18 °C

Grenswaarden

De goederen moeten deskundig en met behoud van waarde worden opgeslagen.
De temperatuur van de koelapparaten moet dagelijks gecontroleerd en in de lijst
ingevuld worden.
Alle corrigerende maatregelen moeten worden bijgehouden.

Diepvriesapparaten

Testpunten

Opslag

De belangrijkste informatie
in één oogopslag.
•	Koeling verlengt de levensduur van levensmiddelen en
reduceert de groei van kiemen.
•	HACCP beschrijft het uitvoeren van procesgeoriënteerde

•	EN 12830 Eisen aan temperatuurrecorders
•	EN 13485 Eisen aan thermometers voor het meten van
de lucht- en producttemperatuur voor het transport,

gevarenanalyses. Waar risico’s optreden moeten

de opslag en de distributie van gekoelde , bevroren en

controlepunten worden ingericht en correctiemaatregelen

diepgevroren levensmiddelen en consumptie-ijs

worden vastgelegd.
•	Wat niet gedocumenteerd is, bestaat niet. Daarom
gemeten waarden noteren of gegevens op PC opslaan.
•	Handmeetinstrumenten voor de mobiele meting ‘in het
voorbijlopen’, dataloggers en monitoringsystemen als
transportbegeleiding of ‘semi-stationair’.
•	Contactloze meetinstrumenten meten snel en eenvoudig
en vernielen de verpakking niet. Maar ze meten alleen
het oppervlak. In geval van twijfel moet men ‘tussen de
verpakkingen’ meten of een steekmeting (contactmeting)
doen.
•	Conform verordening (EG) 37/2005 moeten
temperatuurmeters voor diepgevroren levensmiddelen in
transport, opslag en distributie voldoen aan de volgende
normen:
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