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Jaarlijks belandt per Nederlan-
der bijna 50 kilogram voedsel 
in de vuilnisbak, meestal om-

dat de houdbaarheidsdatum is verstre-
ken. Vaak pure verspilling, want de 
houdbaarheidsdatum is niet altijd heilig. 
Staat er ‘te gebruiken tot’ (tgt), dan kan 
er na het verstrijken inderdaad ziekma-
kend bederf  ontstaan. Maar bij ‘ten min-

Ver over de datum 
en tóch eetbaar

Test houdbaarheid voedsel

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum belandt veel 

voedsel in de vuilnisbak. Onnodig, want het is vaak nog prima te 

eten. Ons testpanel neemt de proef op de som met voedsel dat 

(ver) over de datum is.

Tekst Thomas Cammelbeeck

gegooid. De uitkomst bevestigt ons ver-
moeden: de tht-datum zegt weinig over 
de eetbaarheid. Producten met een tht-
datum, die in gesloten verpakking onge-
koeld bewaard mogen worden, blijven ja-
ren langer goed dan die tht-datum. 

Prima te eten
Voor ons onderzoek bekeken we sinaas-
appelsap, pils, yoghurt, conserven, vlees-
waren en brood. We testten bij deze pro-
ducten (uitgezonderd vleeswaren en 
brood) telkens twee tot zes merken en 
beoordeelden of  ze na de datum nog te 
gebruiken zijn. 
Van sinaasappelsap en pils hebben we 
via consumenten diverse jaargangen we-
ten te bemachtigen, alle fl ink over de da-
tum. Dankzij onze leden legden we zelfs 
de hand op een conservenblik van 60 jaar 
oud. Vleeswaren, yoghurt en brood zijn 
vers ingekocht en hebben we laten ‘ver-
ouderen’. Ons smaakpanel beoordeelde 
deze producten en het laboratorium on-
derzocht de vleeswaren en yoghurt op de 
aanwezigheid van (ziekmakende) bacte-
riën en schimmels.

»

WANNEER OVER DE DATUM?
Er zijn twee soorten houdbaarheidsdata voor levensmiddelen. 

 
• De tgt-datum (te gebruiken tot) is volgens de Warenwet ‘de datum 
van uiterste consumptie (…) voor producten die uit microbiologisch 
oogpunt zeer bederfelijk zijn en daardoor na korte tijd een onmiddellijk 
gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren’. De tgt-datum 
moet dan ook strikt nageleefd worden. 

• De tht-datum (ten minste houdbaar tot) is ‘de datum van de minima-
le houdbaarheid waarbij het product bij een passende wijze van bewa-
ren nog in het bezit is van de voor dat product kenmerkende eigen-
schappen’. Deze datum zegt dus meer over het behoud van kwaliteit 
dan over de veiligheid.

ste houdbaar tot’ (tht) is de kans op ziek 
worden minimaal. In het ergste geval is 
de smaak niet meer zo best. 
Wij namen in dit onderzoek – gefi nan-
cierd door het ministerie van Econo-
mische Zaken – de proef  op de som en 
lieten een testpanel kijken, ruiken én 
proeven van producten die veel consu-
menten allang in de vuilnisbak hadden 

voeding & gezondheid
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De reden waarom sinaasappelsap en pils 
in de gootsteen belanden, is in ongeveer 
40% van de gevallen dat de tht-datum 
verstreken is. Zonde, want ze blijken nog 
prima te drinken (mits koel en donker 
bewaard). Een biertje is zelfs jaren na 
het verstrijken van de tht-datum nog vei-
lig te drinken. Appelsientje en Heineken 
– doorgaans voorzichtig met uitspraken 
over houdbaarheid – bevestigen dit. Wat 
achteruit kan gaan is de kwaliteit, maar 
ziek word je er nooit van. Sinaasappel-
sap wordt door oxidatie wat donkerder 
en de smaakt wijkt af. Veelgehoorde 
 opmerkingen zijn: ‘iets bitter’, ‘minder 
zoet’ en ‘muffi g’. Saillant: bijna drie-
kwart van de proevers vond het op één 
na oudste sinaasappelsap (14 maanden 
over datum) het meest acceptabele sapje. 

Koel en donker bewaren
Bij pils verraadt de geur de datumover-
schrijding. Veel proevers merken dit op, 
maar voor sommigen is dat geen reden 
om het pilsje te laten staan. Bij de eerste 

slok valt enkelen een ‘honingachtige 
smaak’ op, anderen spreken van ‘bitter’ 
en ‘kartonsmaak’. Heineken zelf  om-
schrijft de smaakafwijking als ‘brood of  
graanachtig’. Het oudste blikje pils dat 
wij onze proevers serveerden, doorstond 
acht jaar in de kelder en werd door een 
proever zelfs lekkerder gevonden dan de 
vers gebrouwen supermarktvariant. 
Koel en donker bewaren verlengt de 
 levensduur van pils dus aanzienlijk. 
Blootgesteld aan (zon)licht gaat de 
smaak echter razendsnel achteruit. Er 

ontstaat een roestige afdronk, ook wel 
‘balkonsyndroom’ genoemd. 
Ook zuivel wordt nodeloos vaak door de 
gootsteen gespoeld. Terwijl het een hele 
kunst is om yoghurt te laten bederven, 
zeker als je de yoghurt voor gebruik 
goed schudt. Het zuur in yoghurt geeft 
bederfbacteriën weinig kans. Alleen 
schimmels vormen een klein risico. 
Schimmelvorming is makkelijk te her-
kennen en smaakverandering is veilig te 
proeven. Een bescheiden achteruitgang 
in smaak en textuur deed zich pas na 
 enkele weken voor. De proevers rappor-
teerden een wat dunnere, zure en beetje 
korrelige yoghurt met een bittere na-
smaak. Ziekmakende bacteriën en 
schimmels werden niet aangetroffen. 
Waarom staat er dan toch zo’n strikte 
datum op de verpakking? Volgens 

Een testpanel is bezig met het bekijken, 
ruiken en proeven van diverse producten, 
zoals achterham en yoghurt. 
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 Albert Heijn omdat ‘elk afzonderlijk 
kwaliteitsaspect van de yoghurt een 
 minimaal kwaliteitsniveau moet halen. 
Hierdoor kan een product na de tht- 
datum nog prima te consumeren zijn.’ 

Melkzuurbacteriën
Helaas geldt niet voor alle levensmidde-
len dat je de datum met een korreltje 
zout kunt nemen. 
Wij onderzochten hoe lang vleeswaren 
te bewaren zijn na het openen van de 
verpakking. Een labora torium mat de 
hoeveelheid bacteriën en een klein 
smaakpanel beoordeelde de vleeswaren 
op versheid. 
Met de houdbaarheidsdatum van vlees-
waren kun je niet lichtzinnig omsprin-
gen: er liggen serieuze gezondheidsrisi-
co’s op de loer. Vlees biedt een perfecte 
voedingsbodem voor bacteriën. Van 
onschuldige melkzuurbacteriën tot 
ziekmakende varianten als listeria en 

salmonella. Goed koel bewaren, dus bij 
maximaal 4 °C, helpt om deze bacteriën 
in toom te houden. 

Pas op met vleeswaren
De door ons geteste merken Filet améri-
cain – berucht om zijn bederfelijkheid – 
zijn verpakt in een beschermende at-
mosfeer en daardoor ongeopend langer 
houdbaar. Uit de test blijkt dat de fi let na 
openen en drie dagen in de koelkast, bij 
het afl open van de tht-datum nog geen te-
ken van bederf  vertoont. Bij de rosbief  is 
het aantal bacteriën op de derde dag op 
het randje. De proefpersonen vinden hem 
dan nog vers smaken: daaruit blijkt dat je 
bij vleeswaren niet op je zintuigen kunt 
vertrouwen.  
Achterham en kipfi let zijn volgens het 
Voedingscentrum zo’n vier dagen in ge-
opende verpakking te bewaren. Valt dat 
even tegen. De door ons geteste ‘houdba-
re’ achterham bevat op de dag van ope-

Zo verspil je 
minder voedsel
Minder voedsel weggooien 

scheelt al gauw €350 per 

huishouden per jaar.

 Zorg dat de koelkastthermo-
meter 4 °C aanwijst.
 Bewaar producten onder op-
timale omstandigheden. Be-
kijk de gratis Bewaarwijzer 
van het Voedingscentrum: 
webshop.voedingscentrum.
nl/bewaarwijzer.html.
 Zet producten die het eerst 
op moeten vooraan in de 
koel- of voorraadkast.
 Vries in. Zelfs vleeswaren en 
kaas lenen zich hiervoor.
 Houd de voedselvoorraad 
 beperkt.
 Verspilt u veel voedsel? Test 
het op www.weggooitest.nl.

HOE WE TESTEN
Levensmiddelentechnoloog 
IJsbrand Velzeboer beoordeelt 
hoe een militair rantsoen uit 
1963 smaakt en proeft koffi  e 
uit een blik uit 1945. Belang-
rijkste controle bij conserven-
blikken: let op roest en bol 
staan. Neem bij afwijkingen 
aan het blik geen enkel risico.
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nen – een week voor het afl open van de 
tht-datum – al zoveel melkzuurbacteriën 
dat hij volgens de normen van de Neder-
landse Voedsel en Waren Autoriteit be-
dorven is. De vers gesneden achterham 
wemelde na twee dagen al van de melk-
zuurbacteriën. Kipfi let hield het een ma-
gere drie dagen vol. 
Bij het productieproces van salami zijn 
melkzuurbacteriën juist nodig: het ver-
zuren zorgt dan voor een conserverende 
werking. Bovendien is salami erg zout. 
Geen wonder dus dat de houdbare vari-
ant nog twee weken na openen goed is.

Tien maanden ‘vers’
Gemiddeld wordt een kwart van het 
brood aan de afvalbak gevoerd. Invriezen 
is een goede manier om brood langer te 
bewaren. Maar hoe lang blijft ingevroren 
brood lekker? Volgens het Voedingscen-
trum kun je brood na twee weken in de 
vriezer beter weggooien. Maar uit onze 

smaaktest blijkt dat brood na zes weken 
nog steeds zo goed als vers is.
Onze proefpersonen hebben de grootste 
moeite om het verschil tussen vers en in-
gevroren brood op te merken, laat staan 
dat ze proeven of  brood één dag, twee we-
ken of  zes weken is ingevroren. Zelfs bij 
brood dat maar liefst tien maanden inge-
vroren is geweest, heeft de helft van de 
proefpersonen niet door dat ze het oudste 
brood eten. Alleen een fl inke hoeveelheid 
ijs in de broodzak verraadt dat het brood 
enigszins is uitgedroogd. Het Voedings-
centrum is verheugd met deze uitkomst 
en neemt het resultaat mee bij het opstel-
len van zijn nieuwste bewaarwijzer.

Antieke blikken
Onze vraag om levensmiddelen in blik en 
glas, die ver over de datum zijn, op te stu-
ren, resulteerde in een mooie oogst van 
antieke blikken. Onder andere een mili-
tair rantsoen uit 1963, koffi e uit 1945 en 
noodbiscuits uit 1962. Een lid meldde zich 
met een blik van twee jaar over de datum, 
huiverend bij het idee dit voedsel te moe-
ten eten. Een ander stuurde een anekdote 
over een pot champignons uit 1979, die 
ver na de datum met smaak gegeten is.
De belangrijkste controle voor het ope-
nen van zulke oude blikken is kijken of  

het blik intact en 
roestvrij is, en niet 
bol staat. Neem bij af-
wijkingen geen enkel 
risico. Bij controle 
van de legergroene 
blikken uit het mili-
taire rantsoen, ont-

dekten we dat een blik witte bonen met 
spek in tomatensaus op springen stond. 
Dit fenomeen heet ook wel bombage. 
De bacterie Clostridium botulinum kan 
dit op zijn geweten hebben, verklaart 
 IJsbrand Velzeboer, levensmiddelentech-
noloog met een passie voor bederf. Deze 
bacterie produceert het zenuwgif  botuli-
ne, beter bekend als botox. ‘Als je dat bin-
nenkrijgt, haal je de deur niet’. Bij nader 
onderzoek blijkt het echter om chemische 
bombage te gaan: ‘Het zure product tast 
de beschermende tinlaag aan, waardoor 
er een chemische reactie met het onder-
liggende ijzer plaatsvindt. Hierbij ont-
staat het onschuldige waterstofgas’, legt 
Velzeboer uit. Toch veilig te eten dus, 
maar lekker is anders. Volgens Velzeboer 
zijn de bonen in tomatensaus waarschijn-
lijk nooit lekker geweest. ‘De producent 
van dit soort rantsoenen steriliseerde de 
blikken bij 125 tot 130 °C. Dan gaat veel 
van de smaak verloren.’ De overgebleven 
smaak en vitaminen zijn in de loop der 
tijd vervlogen. 
We openen het blik met maar liefst één 
kilo noodbiscuits uit 1962. Ze zien er wat 
bleekjes uit en een wat synthetische geur 
verraadt het rans geworden vet, maar de 
smaak is nog prima. 
Dan de koffi e uit 1945. Velzeboer: ‘De 
smaak valt me niet tegen. De cafeïne zal 
er ook nog inzitten, want die vergaat 
niet’. In feite niet verwonderlijk, want 
koffi e is zo droog dat er geen bacterie op 
kan groeien. Luchtdicht verpakt blijft 
het aroma bovendien enigszins bewaard. 
Wel bevat koffi e vet en kan daardoor 
ranzig worden. 

SUPERVERSPILLING

Ook supermarkten maken zich schuldig aan voedselverspilling. Naar 
schatting wordt 1 tot 2% van de omzet weggegooid.  De exacte cijfers 
zijn helaas niet bekend. Toch weten supermarkten tegenwoordig hoe-
veel er in de afvalbak verdwijnt. ‘Het probleem is dat ze niet happig zijn 
op het openbaar maken van deze gegevens. Het zou namelijk om con-
currentiegevoelige informatie gaan’, legt Toine Timmermans, expert op 
het gebied van voedselverspilling bij Wageningen Universiteit uit. Al-
leen Albert Heijn is zo sportief deze cijfers bekend te maken. Binnen de 
supermarktbranche gaan stemmen op om de cijfers van alle super-
marktketens in kaart te brengen.

VIDEO
Wilt u zien hoe onze 
smaaktest werd uitge-
voerd? Bekijk de video op 
www.consumentenbond.nl/
voedselverspilling
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