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Voedselproductie 



      

• Bewerking door bacteriën 

• In verse melk zitten altijd bacteriën 

• Bacteriën voeden zich met energierijke organische stoffen, o.a.    

  melksuiker 

• Met bacteriën kan melk in yoghurt veranderen   

• Er ontstaat melkzuur, dit zorgt voor de frisse smaak 

• Producten: zuurkool, yoghurt 

Bacteriën en voedselproductie 
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Brood: 

• Gistcellen gaan zich vermeerden door deling 

• Het gaat gisten (koolhydraten worden verbruikt) 

• Er ontstaat koolstofdioxide en alcohol 

• Het deeg gaat rijzen door CO2 –belletjes, brood wordt luchtig 

Bier:  

• Graankorrels worden gemalen 

• Er wordt een oplossing gemaakt waar gist aan wordt toegevoegd 

• Door de gisting ontstaat alcohol 

• Het gistingsproces wordt stop gelegd rond de 5 % alcohol 

Schimmels en voedselproductie 

Franse kaas: bij de productie worden verschillende schimmels gebruikt.  
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Broodgistingsproces 
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Conserveren van voedsel 

• Met conserveren voorkom je dat voedsel snel bederft 

• Conserveren betekent: verduurzamen van voedsel /  

  omstandigheden ongunstig maken voor micro-organismen 

• Vlees bederft snel dus dat moet je invriezen 

• Na ontdooien snelle voedselbereiding, micro-organismen  

  kunnen zich anders snel vermenigvuldigen 

• Bederf wordt vaak veroorzaakt door  

  salmonellabacteriën 
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Manieren van conserveren 

• Invriezen: vlees, brood, groenten, vis, etc. ***** 

• Drogen: soep, krenten 

• Vacuüm verpakken: koffie, pinda’s 

• Zuurgraad hoger maken: zilveruitjes , augurken 

• Zout toevoegen: olijven, haring 

• Suiker toevoegen: jam, dadels 

• Pasteuriseren: korte tijd verhitten 720 C: o.a. melk 

• Steriliseren: lange tijd verhitten 130-1400 C: o.a. melk 
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Additieven 

• Toevoegingen om langer te bewaren / aantrekkelijker te maken 

• Niet alle additieven zijn gezond 

• Bekendste additieven hebben een E-nummer (geregistreerd) 

• Belangrijk dat je er niet teveel van binnen krijgt 

• Teveel kunstmatige additieven kunnen schadelijke uitwerking hebben  

• Van sulfiet (wijn) kun je bijvoorbeeld flink hoofdpijn krijgen  

• Alle gebruikte ingrediënten moeten op de verpakking vermeld worden 
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Informatie op het etiket 

Wat er zeker op moet staan: 

 

• Ingrediënten (ook E-nummers) 

• Inhoud / hoeveelheid 

• Voedingswaarde per 100 gram 

• Houdbaarheidsdatum 

• Bewaaradvies (koel, donker) 

 

 

Andere zaken: 

 

• Verpakkingsdatum  

• Bereidingswijze 

• Eventueel telefoonnummer 

• Eventueel webadres 
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