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TEKST BRIGITTE VAN DER BENT

Tijdens de feestdagen met z’n allen gourmetten of
fonduen: lekker, leuk én makkelijk. Maar ook opletten
geblazen, omdat je aan tafel met hete apparaten en
rauwe levensmiddelen werkt. Met de volgende tips
houd je het leuk. Ook de volgende dag nog…

TIPS

• Houd de vacuümverpakking van vlees
en vis zo
lang mogelijk
dicht.
• Haal telkens
kleine porties
uit de koelkast en bereid
die direct.
• Houd bestek
en servies dat
met rauwe
producten
in aanraking
komt gescheiden van gaar
voedsel.
• Verhit dierlijke producten
door en door.
• Zorg ervoor
dat het snoer
niet in contact komt
met warme
delen van het
apparaat en
voorkom dat
je erover kunt
struikelen.
• Sluit niet
meerdere
apparaten
aan op één
verlengsnoer
en gebruik
liefst voor elk
apparaat een
aparte elektriciteitsgroep.
• Zet het
toestel in het
midden van
een stabiele
tafel.
• Laat kinderen
nooit alleen
bij een warm
apparaat.

©

Pas op met
welk bestek
je rauw eten
aanraakt

Niet meer
dan één
apparaat per
verlengsnoer

Zet het
toestel in het
midden van
de tafel

Bij veel gezinnen komt tijdens de feestdagen het gourmet- of fonduestel op
tafel, of een variant daarop, zoals een
steengril, grillplaat of pizzarette (een
kleine pizza-oven). Iedereen aan tafel
maakt z’n eigen hapjes klaar in een pannetje, op een hete steen of in olie. ‘Funcooking’ is de verzamelnaam hiervoor.
Alle ingrediënten staan op tafel, zodat
je zelf je gerechtjes kunt samenstellen.
Stukje paprika, uitje, wat champignonnetjes, biefreepje erbij en bakken maar.
En kijk vooral even naar de recepten en
tips op pagina 66 en 67.
In de keuken is het vrij gemakkelijk
om de nodige hygiëneregels in acht te
nemen, zoals het gebruik van aparte
snijplanken voor rauw vlees en rauwe
groente. Of tussendoor het vleesmes
met heet water schoonmaken. Maar
tijdens een gezellig avondje gourmetten is een uitglijder zo gemaakt.
Ongemerkt prik je met je vork in een
stukje rauw vlees en vervolgens eet je
met diezelfde vork een hap sla. Hoeveel
kwaad kan dat?

KRUISBESMETTING

Op rauw vlees en rauwe vis zitten bacteriën. Niet alle bacteriën zijn ziekmakend, maar de kans dát die ertussen
zitten bestaat altijd. Kip en gemalen
vlees (zoals gehakt, hamburgers en
worst) dragen het vaakst ziekmakende bacteriën. Ook andere vleessoorten, kiemgroenten en rauw ei kunnen
ziekteverwekkers bevatten, net als vis,
schaal- en schelpdieren. Het veiligst is
vlees uit één stuk van rund of varken.
Hygiënisch werken en goed verhitten
zijn essentieel. Bij koken aan tafel
schuilt het gevaar vooral in kruisbesmetting. Hierdoor breng je ziekmakende bacteriën van besmette producten

over op ander voedsel. Zo kun je een
voedselinfectie oplopen (zie het kader
‘Buikpijn’ op pagina 64). Gebruik
daarom apart keukengerei voor rauwe
dierlijke producten. Een goede manier
om het overzicht te houden is door
tangen, prikkers en ander bestek te
markeren. Plak bijvoorbeeld een rood
plakkertje op alle bestek dat voor
rauw vlees wordt gebruikt. Of gebruik
verschillende kleurtjes voor vlees, vis
en groenten.

GOED KOELEN

Bij de groei van bacteriën speelt
temperatuur een grote rol. Ze vermenigvuldigen zich razendsnel als de omstandigheden goed zijn. Bij kamertemperatuur kunnen uit één enkele bacterie
in ongeveer zeven uur miljoenen bacteriën ontstaan. Zet de schalen met vlees
en vis dus niet de hele avond naast een
warme grillplaat of fonduepan.
Wil je buikklachten én voedselverspilling voorkomen, haal dan telkens kleine
hoeveelheden uit de koelkast en bereid
die direct. Bederfelijke producten die
langer dan twee uur buiten de koelkast
waren, kun je beter weggooien of direct
bereiden. Dat laatste is veiliger dan >>

Ongemerkt prik
je met je vork in een
stukje rauw vlees
en vervolgens eet je
met diezelfde vork
een hap sla
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Wil je buikklachten én voedselverspilling voorkomen, haal dan
telkens kleine hoeveelheden uit de
koelkast en bereid die direct

BUIKPIJN
Elk jaar worden zo’n 700.000
Nederlanders ziek door het eten
van besmet voedsel. Zij hebben
last van klachten als buikkrampen, misselijkheid, diarree en/of
braken door een voedselvergiftiging of voedselinfectie.
Een voedselvergiftiging ontstaat door giftige stoffen in het
voedsel, vaak geproduceerd
door bacteriën. Door het verhitten gaan wel de bacteriën dood,
maar hun gifstoffen blijven
achter. Je kunt een voedselvergiftiging dus ook oplopen
als het eten goed doorbakken
is. Door goed te koelen ga je de
productie van gifstoffen tegen.
Een voedselinfectie ontstaat
door het eten van voedsel met
een ziekmakende hoeveelheid
bacteriën, parasieten of virussen. Bij zo’n vergiftiging uiten
de klachten zich meestal 1 tot
4 uur na het eten; bij infecties
duurt dat 8 tot 24 uur en soms
een paar dagen.
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terugzetten in de koelkast en ze op een
later tijdstip klaarmaken. Bereid vlees is
maximaal twee dagen houdbaar in de
koelkast: doe de restjes in goed afsluit
bare bakjes en verhit ze voor consump
tie door en door.

COMBINEREN IS DE TREND

Er zijn allerlei apparaten te koop waar
mee je kunt koken aan tafel (zie de
pagina hiernaast). Geroosterd vlees,
vis en pannenkoeken bereid je bijvoor
beeld op een grillplaat of steengril.
Kaas smelt je met de raclette of in een
kaasfonduepan. In de ‘gewone’ fondue
pan maak je vlees en vis klaar in olie
of bouillon. Met een pizzarette maak
je naar smaak je eigen mini-pizza’s en
barbecueliefhebbers komen de winter
door met een speciale binnenbarbecue.
Combineren is de trend: losse appara
ten zijn steeds minder te koop, combi
natiesets met een fonduepan, gourmet
pannetjes en een grillplaat/steengrill
des te meer. Handig, maar bedenk wel
dat grote apparaten met veel opties
minder gemakkelijk op te bergen zijn.

VEILIGHEID

Dan het gezelschap. Met kleine kin
deren is fonduen met hete bouillon of
olie niet aan te raden, en ook grillen
kan lastig zijn voor ze. Gourmetten
en pizza’s maken in een pizzarette
vallen bij hen waarschijnlijk meer in de
smaak. Met een groot gezelschap is
een grillplaat of fondue handiger dan
een gourmetset met een beperkt aantal
pannetjes. Meerdere apparaten neer
zetten kan natuurlijk ook. Let er altijd
op dat dit veilig gebeurt. Sluit nooit
meerdere gourmetstellen aan op één
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verlengsnoer: dan kan dit doorbranden.
Rol het snoer ook altijd helemaal uit,
anders raakt de spoel oververhit. En
controleer vooraf in de gebruiksaanwij
zing of je het apparaat op een verleng
snoer mag aansluiten. Zorg er ook voor
dat niemand kan struikelen over de
snoeren. Sluit elk apparaat liefst op een
andere elektriciteitsgroep aan, zodat de
stoppen niet doorslaan. Waarschijnlijk
is de keukengroep al behoorlijk vol,
zeker als je ook een stokbrood in de
oven wilt afbakken en de waterkoker
gaat gebruiken. Vaak is er in de groep
van de woonkamer nog wel plek om
een apparaat aan te sluiten. Het is soms
even puzzelen, maar daarmee voorkom
je problemen.

RAAMPJE OPEN

Etensgeuren ga je te lijf door te luchten.
Zet tijdens het koken aan tafel altijd een
raampje open, want er komen schade
lijke dampen vrij. Zeker als je olie verhit
of op open vuur kookt, zoals bij sommi
ge fonduesets en binnenbarbecues. Ge
bruik olie geen tweede keer, want dan
komen er nog meer dampen vrij. Neem
liever geen gel- of spiritusbrander, om
dat er dan stoffen in de kamer komen
die bij inademing de longen irriteren en
als kankerverwekkend gelden. En zet de
kanarie voor de zekerheid in een andere
kamer: vogels zijn extra gevoelig voor
de dampen. Je gunt Pietepiet tenslotte
ook fijne feestdagen. <<

1

GOURMET

4

PIZZARETTE
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Bij gourmet maak je vlees, vis en groente klaar in pannetjes. Je kunt ook pannenkoeken maken, eieren bakken en kaas smelten.
Raclette lijkt op gourmetten, maar hierbij worden de pannetjes ook van bovenaf verwarmd
om de kaas te laten smelten. Let erop dat de
pannetjes een handige vorm en steel hebben
en gemakkelijk in en uit het toestel kunnen.
Kan met kinderen, mits je uiteraard goed oplet.

Een steenoven voor op tafel. Je maakt
er vier tot zes minipizza’s tegelijk mee, afhankelijk van het formaat. Die kun je beleggen met
van alles en nog wat. Bakken in een pizzarette
veroorzaakt minder geur dan gourmetten,
grillen en fonduen. Nadeel is dat het een fors
apparaat is, voor relatief weinig eters. Geschikt
voor kinderen, maar zorg ervoor dat ze niet
aan de gloeiendhete koepel zitten.

2

GRILLPLAAT

5

BINNENBARBECUE

Bak- en grillplaten zijn geschikt voor
vlees, vis, schaaldieren, groente en aardappels.
Of nagerechten als gegrilde ananas en pannenkoekjes. Je hebt platen van steen of met een
antiaanbaklaag; geribbeld of vlak. Let er bij
de koop op dat de bakplaat stabiel staat.
Een inkeping aan de rand van de plaat of
een reservoir voor het vet is een pluspunt.
Minder geschikt voor (kleine) kinderen.

3

FONDUE

Bij fondue dompel je stukjes vlees, vis
of groenten in hete olie of bouillon. Of je maakt
fondue met kaas of chocolade. Een elektrische
fondueset is het eenvoudigst, snelst en minst
belastend voor de lucht in de kamer. Spiritusen gelbranders raden we af: die zijn onzuinig,
slecht voor de gezondheid en het milieu en
minder veilig, omdat je met open vuur werkt.
Minder geschikt voor (kleine) kinderen.

Met een binnenbarbecue kun je ook
binnenshuis barbecueën. Ze zijn er op gas en
met houtskool. Sommige hebben een speciaal
luchtcirculatiesysteem en een kolenhouder
met deksel. Belangrijk bij houtskool-barbecues
is dat je alleen speciale briketten ‘voor binnen’
gebruikt. Die roken minder. Maar het blijft oppassen met binnen een vuurtje maken. Minder
geschikt voor kinderen.
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SMAAKT DIT NAAR MEER?

Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests
en tips van de Consumentenbond.

©

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden

