
  

  

ADVIES AANVULLING GGHP geschilde aardappelen 

H.G.R. : 7362  

 

Inleiding 
De wijziging betreft de toevoeging van een hoofdstuk omtrent de microbiologische criteria voor rauwe geschilde 
aardappelproducten. Na een inleiding over de herkomst van de contaminatie worden achtereenvolgens , de bederfindicatoren, 
de hygiëne-indicatoren en de pathogenen besproken.Daarna worden in een tabel microbiologische criteria voorgesteld. Als 
besluit wordt gesteld dat aan deze criteria dient te worden voldaan om een voldoende microbiologische kwaliteit te kunnen 
leveren op de productiedag en na bewaring in koeling. 

Bespreking 
Indicatoren van bederf 
Bij het totaal psychrotroof kiemgetal is het aangewezen dat de temperatuur van incubatie (=22°C) expliciet vermeld wordt. 

Om verwarring te vermijden zou de zin ivm Clostridium botulinum misschien beter weggelaten worden. 

In dit hoofdstuk zou kunnen vermeld worden dat de telling van enterobacteriën bij 30°C ook als indicator van bederf kan 
gebruikt worden. 

Hygiëne-indicatoren 

E.coli is te verkiezen boven thermotolerante coliformen als indicator van fecale besmetting. 

De bewering dat S.aureus pas een risico inhoudt vanaf 106kve/g is te optimistisch, 104 is voorzichtiger en dichter bij de realiteit.
 

Pathogenen 
B.cereus: de tolerantie op 105 is vrij hoog , 104 zou beter zijn. Het risico is verhoogd door het hoge zetmeelgehalte van dit 
product. 

Microbiologische criteria voor rauwe, geschilde aardappelproducten 
Volgende wijzigingen aan de tabel worden voorgesteld 

 D(oel) T(olerantie) Einde houdbaarheid
Totaal aëroob 
psychrotroof kiemgetal  
22°C(a)

104 105 106

Melkzuurbacteriën (b) 10³ 104 107

Sulfietreducerende 
clostridia (c) 10² 10³ 10³

E.coli 10² 10³ 10³
Gisten en schimmels 103 104 104

Staphylococcus aureus 10² 10³ 10³
Bacillus cereus 10² 10³ 104



(a)  Wanneer het totaal kiemgetal op het einde van de houdbaarheid de richtwaarde van 106/g overschrijdt mag enkel afgekeurd
worden wanneer aangetoond is dat het om andere bacteriën dan melkzuurbacteriën gaat (bijvoorbeeld pseudomonas, 
enterobacteriaceae, enz.). De telling van enterobacteriën bij 30°C zou ook met dezelfde richtwaarden kunnen gebruikt
worden 

(b)  Wanneer het aantal melkzuurbacteriën op het einde van de houdbaarheidstermijn >107/g is, mag het product enkel 
afgekeurd worden op voorwaarde dat er sensorische afwijkingen zijn. 

(c)  Enkel te bepalen indien een zuurstofvrije verpakking gebruikt werd (vacuüm of gemodificeerde atmosfeerverpakking zonder 
zuurstof). 

Andere opmerkingen 
In de Franse tekst "germes responsables d'intoxinations alimentaires" gebruiken ipv 

"intoxicants" , wat niet bestaat. Ook “Psychrotrophes” gebruiken ipv “psychotrophes” 

Clostridium perfringens als parameter zou kunnen vervangen worden door een telling van anaerobe spores bij 37°C, wat Cl. 
botulinum , Cl. perfringens en B.cereus zou  omvatten. 

Clostridium botulinum zou niet mogen beschouwd worden als behorend tot de sulfietreductoren, vandaar het gering belang van 
deze indicatieve flora. 
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Clostridium perfringens (c) 10² 10³ 10³
Salmonella absence/25g absence/25g Absence/25g
Listeria monocytogenes Absence/25 g absence/g absence/0.01g


