Hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen

13.2 Informatieblad voor medewerkers en vrijwilligers die assisteren bij
de voedselvoorziening
U verleent uw medewerking aan de voedselvoorziening van een publieksevenement. Om de voedselvoorziening veilig te laten verlopen, vragen wij
uw aandacht voor de noodzakelijke hygiëne. Tijdens de opslag, het
bereiden en het serveren van gerechten kan bacteriegroei optreden. Om
dit tot het minimum te beperken is uw persoonlijke hygiëne van groot
belang. Houdt u zich daarom strikt aan onderstaande regels.
• Was voor aanvang van elke nieuwe reeks handelingen de handen met
zeep en maak gebruik van handdoekjes voor éénmalig gebruik. Gebruik eventueel handalcohol of draag bij elke nieuwe handeling nieuwe
wegwerp handschoenen.
• Draag geen sieraden aan de handen.
• Dek wondjes aan handen af.
• Zorg voor verzorgde en schone haren en baard e.d..
• Vermijd direct contact met blote handen aan het voedsel.
• Draag schone werkkleding.
• Gebruik koksdoeken alleen maar als pannenlap voor hete pannen,
borden etc. en in geen geval om handen of materialen aan af te vegen.
• Werk steeds met schone materialen (snijplanken, messen e.d.) om
kruisbesmettingen te voorkomen.
• Rook niet, eet niet en kauw geen kauwgom tijdens de werkzaamheden.
Ook bij de BEREIDING VAN GERECHTEN kan er het één en ander
misgaan. Micro-organismen hebben relatief korte tijd nodig om zich te
kunnen vermenigvuldigen tot grote hoeveelheden. Soms is het duidelijk
dat een product niet meer voor consumptie geschikt is, bijvoorbeeld door
smaak- en geurafwijkingen of schimmelvorming. Maar dit is lang niet altijd
het geval. In het temperatuursgebied tussen de 15-55 °C kunnen microorganismen zich zeer snel vermenigvuldigen. Houdt u daarom aan de
volgende regels.
• Gebruik geen producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
• Bewaar al uw koelverse grondstoffen in de koeling (beneden de 7 °C).
• Houd bij de organisatie rekening met de houdbaarheid van de bereide
producten. Stel de bereiding van de meest risicovolle gerechten (o.a.
vlees, pasta, rijst, puree, rauwkost etc.) uit tot de laatste voorbereiding.
Zet de organisatie zo nodig op papier.
• Zorg dat bij de bereiding van koude gerechten de temperatuur zo laag
mogelijk blijft (beneden de 7 °C).
• Verhit warme gerechten tot een temperatuur boven de 75 °C.
• Onderneem direct actie als de temperatuur boven de 7 °C komt.
• Houd rauwe producten gescheiden van bereide gerechten in verband
met kruisbesmetting.
• Voor het serveren van koude gerechten kunt u gebruik maken van de
vrijstelling ‘gekoeld bewaren’. Dit houdt in dat koude gerechten twee
uur ongekoeld gepresenteerd worden. Indien gerechten na deze twee
uur niet zijn geconsumeerd, moeten de gerechten worden weggegooid.
Hiervoor dient u een dervingslijst bij te houden waarop staat wanneer
de producten buiten de koeling zijn geplaatst en zijn weggegooid. Dit
moet om aan te tonen dat u de twee uur niet overschrijdt.
• Houdt u strikt aan de bovengenoemde regels met betrekking tot de
persoonlijke hygiëne.
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