
Een hittegolf van 13 dagen. Voor
Nederland is deze uitbundige
zomer een onbekend feno-

meen. Het consumptiepatroon veran-
dert onder invloed van deze hitte: ijs,
frisdrank, bier, barbecueproducten
en kant-en-klaarmaaltijden zijn niet
aan te slepen. Voor de kwaliteit van
de levensmiddelen heeft een hittegolf
echter geen consequenties. De
bestaande koelapparatuur en
HACCP-procedures zorgen er voor
dat alle producten ook onder deze
omstandigheden voldoen aan de nor-
men.

Rob van Dongen, woordvoerder van
Friesland Coberco Dairy Foods:
“Onze systemen hebben het aange-
kund. De koeling heeft wel hard
gedraaid. Ik heb navraag gedaan bij
verschillende bedrijven. Daaruit blijkt
dat er geen extra klachten zijn
geweest.”

Bertus van Panhuis, hoofd Kwali-
teitsdienst bij Foppen Paling en
Zalm, schetst hetzelfde beeld: “De

koeling in de productie en tijdens
transport kan het aan. Bij ons vindt
de productie plaats bij 14°C. Die tem-
peratuur halen we nu ook, alleen
kost het meer energie.”

Bij Foppen heeft de hitte zelfs een
voordeel: “De mensen vinden het ple-
zierig werken. Alleen als ze naar bui-
ten gaan lopen ze tegen een muur
van hitte op.”

Gegarandeerd
Bij kalfsslachterij Ekro zijn alle koel-
systemen aan een extra controle
onderworpen. Manager operationele
zaken Geven: “We letten er vooral op
dat alle verdampers vrij staan. Verder
werken we volgens de gebruikelijke
procedures, met extra aandacht voor
de koeling. Bij verladingen bijvoor-
beeld laten we nu de motoren draai-
en, zodat de koeling doorgaat en de
warmte buiten blijft.” 

Willeke Menninga, hoofd Kwali-
teitsdienst bij groentesnijderij
Heemskerk, is duidelijk over de
invloed van de temperatuur op gesne-
den groente: “Warmte is slecht voor
ons product. Binnen het bedrijf zijn
we extra alert op de koeling en con-
troleren we vaker het automatische
bewakingssysteem van de koelcellen.
Bij onze afnemers kijken we vaker
hoe ons product in de winkel ligt.”
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José Mes, woordvoerder van Albert
Heijn geeft aan dat alle systemen al
gericht zijn op het handhaven van de
koelketen. “Temperatuurbeheersing
is voor ons altijd een belangrijk
issue. Via intranet en ons personeels-
tijdschrift brengen we dit nog eens
extra onder de aandacht van ons per-
soneel.”

Bij Super De Boer wordt ook
gewoon volgens het HACCP-systeem
gewerkt. Lonneke Sanders, Corpora-
te Communicatie van Laurus, noemt
als aanvullende maatregelen: “We
letten nu nog meer op het sluiten van
koelceldeuren. Tijdens transport
worden de koelmotoren twee graden
lager ingesteld.”

Verplaatsen
De overlast lijkt niet te liggen bij de
gekoelde producten, maar bij levens-
middelen die bij omgevingstempera-

tuur kunnen worden bewaard. Peter
van der Meulen, Directeur Operations
& Marketing van Baronie de Heer:
“De optimale temperatuur voor onze
chocolade is 16-18°C. Productie,
opslag en distributie vinden dan ook
plaats onder geconditioneerde
omstandigheden. Dat hebben we
weten vast te houden. De problemen
liggen bij een aantal klanten. Groot-
handels hebben veelal geen gecondi-
tioneerde winkelruimtes. Om scha-
declaims te voorkomen, hebben we
dit jaar vooraf contact gezocht met
deze bedrijven om preventieve maat-
regelen te nemen. Zo scheelt het ver-
plaatsen van producten van de boven-
ste stelling naar de onderste al een
gauw een graad of vier.”

Overigens zijn de gevolgen van hitte
op chocolade alleen van invloed op
het uiterlijk en is de productkwaliteit
en -veiligheid niet in het geding.

De Keuringsdienst van Waren heeft
tijdens de hittegolf geen extra tempe-
ratuurcontroles uitgevoerd. “Bij de
reguliere inspecties krijgt de koelap-
paratuur wel extra aandacht”, aldus
een woordvoerder. Consumenten, die
verantwoordelijk zijn voor het laatste
gedeelte van de koelketen, worden
ingelicht via extra persberichten van
de VWA en het Voedingscentrum. ■

Ook tijdens een hittegolf blijft de kwaliteit van

levensmiddelen op peil. De voedselveiligheid is

nergens in het geding. Voedselproducenten en retail

besteden wel extra aandacht aan de koelketen, maar

speciale ingrepen zijn niet nodig. Koelen bij een hoge

buitentemperatuur heeft een hogere energierekening

tot gevolg, zo bleek uit een belrondje langs industrie

en supermarkten.
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‘Het verplaatsen van producten 
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